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PŘIPRAVILA KATEŘINA SMOLOVÁ

Vychytané akce
Co nesmíte minout

Snow film fest (19. 10. – 3. 12. 2015, víc než 200 českých a slovenských měst) – Celovečerní pásmo filmů o extrémních zimních aktivitách. www.snowfilm.cz

Diashow Kouzelná planeta (podzim 2015/jaro 2016, celá ČR) – Komentované promítání, tentokrát o tajích Thajska.
www.motani-photography.com

Loučení (20. – 23. 11. 2015, České Středohoří) – Vícedenní dálkový pochod. www.louceni.webnode.cz
Rajbas (20. – 22. 11. 2015, Blansko) – 17. ročník festivalu filmů, setkání a dobrodružství. www.festivalrajbas.cz
Koloběh Říp – Praha (28. 11. 2015, Říp) – Závod dvojic v běhu i jízdě na kole.
Kolem světa (28. – 29. 11. 2015, Praha) – Promítání o mnohých koutech světa. www.kolemsveta.cz
Výstava fotografií Váránasí (prosinec 2015, Klub cestovatelů Praha) – Soubor fotografií z dech beroucího indického
města. www.klubestovatelu.cz

Pražská stovka (4. – 6. 12. 2015, Praha) – Extrémní dálková běžecká a chodecká akce. www.dalkovepochody.cz
Vánoční sjezd Sázavy (19. 12. 2015, Krhanice – Kameňák) – Tradiční sjezd oblíbené řeky, masky vítány.
CUTT Beskydy (28. 12. 2015, Beskydy) – Třetí závod ze seriálu horských terénních ultra-maratonů. www.cutt.cz
Jizerská 50 (8. – 10. 1. 2016, Bedřichov, Jizerské hory) – Legendární závod v běžeckém lyžování. www.jiz50.cz
GO Kamera (14. – 17. 1. 2016, Brno) – Tradiční festival pro cestovatele, tentokrát na téma „Návrat do Nepálu.“ www.gokamera.cz
Lauberhorn Ski world cup (15. – 17. 1. 2016, Wengen, Švýcarsko) – Jeden z nejtěžších závodů Světového poháru
ve sjezdu. www.lauberhorn.ch

Festival Cyklocestování (15. – 17. 1. 2016 Frýdek-Místek, 23. – 24. 1. 2016 Hradec Králové) – Ryze cyklocestovatelský festival. www.cyklocestovani.cz

Adidas 24 hodin na Lysé hoře (22. – 24. 1. 2016, Moravskoslezské Beskydy) – Jeden den na co největší počet

výstupů na Lysou Horu. www.lh24.cz

Veletrh ISPO (24. – 27. 1. 2016, Mnichov) – Veletrh zaměřený (nejen) na outdoorové vybavení. www.ispo.com
Zimní horská výzva (únor 2016, termín bude upřesněn) – Extrémní zimní outdoor-survival závod dvojic.
www.zimni.horskavyzva.cz

Filmový festival Expediční kamera (únor a březen, víc než 200 českých a slovenských měst) – Pásmo filmů
o dobrodružství. www.expedicnikamera.cz

Holiday World (18. – 21. 2. 2016, Praha) – Veletrh cestovního ruchu. www.holidayworld.cz
Jesenická 24hodinovka (12. – 13. 3. 2016, Jeseníky) – Běžkařský závod jednotlivců i týmů. www. jesenicka24.cz
Krkonošký survival (25. 3. 2016, Krkonoše) – Výjimečně náročný závod týmů pěšky, na běžkách či na sněžnicích.
www.krkonosskysurvival.cz

Další tipy na outdoorové a cestovatelské akce najdete na webech Pohora.cz a HedvabnaStezka.cz.

EDITORIAL
PŘIPRAVILI JIŘÍ ČERVINKA A MATĚJ FRANĚK

Vyraž a doraž!

produkty Black Diamond hledejte v prodejnách
a na webu rockpoint.cz

Neustále něco končí a něco začíná
Radili jsme se s kolegou přes Skype a najednou koukáme, že se
na monitoru objevila dvě slova, která vidíte v titulku. Možná nás
inspirovala známá slova na bocích aut bezpečnostních složek,
těžko říct. Ačkoliv padala i další spojení, zapamatovali jsme si
právě tohle. Proč? Zaujalo nás totiž, co všechno se za těmi mírně
provokativními slůvky skrývá.
Je skvělé někam vyrazit a není bez zajímavosti, že vlastně moc
nezáleží, jak a kam. S kamarády, s přítelkyní, na hory, na pivo,
na výstavu, či na pár měsíců na Nový Zéland. Zkrátka někam, kde
dotyčnému bude příjemně. Vybere si, co ho zajímá, kam ho srdce
táhne, a vydá se na cestu. A už od začátku je dobré myslet také
na to, jak dorazit v pořádku do cíle.
Nemusí jít vždycky o cestování. Slovní spojení „Vyraž a doraž!“ má
i lehce dvojsmyslný význam. Někdy není od věci někomu něco
vyrazit, případně ho s konečnou platností dorazit. Komu je to
blízké, může se inspirovat (a následně počítat se zásahem oněch
bezpečnostních složek). My dva tyhle ambice nemáme a ani je
snad nehodláme do svého „rejstříku“ zařazovat.
Všimněte si prosím, že tenhle krátký a úderný slogan může platit
jak na blížící se víkend, tak rovnou na celý život. Když člověk sedí
v koutě, za pecí nebo před televizí, tak hrozí, že si ho všimnou až
těsně před penzí, a někdy ani to ne. Je zkrátka nutné za svou vidinou vyrazit. A často to jednou nestačí, je potřeba vydat se na cestu
znovu, když ta předchozí končí, příliš se kroutí nebo mizí v houští.
Přesně to se stalo i nám. Mladší z naší redakční dvojice, Matěj
Franěk, právě odchází na čas na Nový Zéland. Inspirován lidmi,
které při práci potkal, si vyráží plnit sny, ke kterým dlouho hledal
cestu. Ať jeho stezka mezi protinožci v pohodě dorazí do svého
cíle. Starší Jiří Červinka vyrazil po stopách outdoorového vybavení
už v roce 1972. Cesty se proplétaly, rozdvojovaly a zase spojovaly,
něco bylo úspěšné, něco ne, ale potkal úžasné lidi a skvělé
kamarády. Předává Svět outdooru jako končící šéfredaktor a současně s tím i kolík štafety publikování o outdoorovém vybavení.
Dorazil v pořádku, bezpečně a snad i se ctí. Co víc si přát, zvlášť
když o plány kam dál není nouze. Spolupracovalo se nám dobře,
docela jsme si sedli, ale je čas jít dál.
Dvě slova na monitoru, původně jen přání na víkendovou cestu
do Jižních Čech, z ničeho nic vyrazila do světa. A protože nás oslovila, šíříme je dál. Jak bude vhodná příležitost či nabídka, která se
třeba nemusí už opakovat, tak nelelkujte, nelajdačte a neváhejte.
Jestli ta cesta povede správným směrem, tak vyražte a hlavně
dobře doražte. Pokud to bude směr outdoor, tím líp.
Jiří Červinka a Matěj Franěk
redakce Světa outdooru

Mission Pro Pants

Mission Pro Shell

Diamant pro ty,
co nemají rádi šperky.
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TÉMA ČÍSLA: ZIMNÍ AKTIVITY

Svět Outdooru 4/2015
Vybavení, Cesty, Expedice, Osobnosti

TEXT MATĚJ FRANĚK, FOTO PAVEL RICHTR

Zas je tu,
zima je tu,
lidi šílí…
Homo sapiens outdooralis je druh člověka, který
není stavěn na zimní spánek, ale přece jen může
hrozit určitá zimní lenivost. Proto přinášíme
v posledním letošním čísle tipy na aktivity, které může
za mrazivých dnů zimních měsíců provozovat.
Při sestavování obsahu jsme se snažili oslovit odborníky, kteří nás nalákají
okusit letos v zimě zase něco nového. Ledolezení nám nemohl představit
nikdo jiný, než Lucka Hrozová, která sklízí úspěchy v této disciplíně po celém
světě. Že se na kole dá jezdit i ve sněhu, to vysvětlí několikanásobný účastník závodu na snowbiku napříč
zamrzlou Aljaškou Pavel Richtr. Myslíte si, že
kitovat se dá jen v létě? Ne, ne, na lyžích nebo
na snowboardu se za padákem vydáme
s instruktorem a závodníkem ve snowkitingu Martinem Lafkem. Nechybějí ale
ani další zimní sporty, které v redakci
máme zmáknuté – čekají vás běžky,
skialp, běh, ale třeba i zimní pádlování. Rozhovory na dané téma
jsme také nešetřili, vyzpovídali
jsme zmiňovanou Lucku Hrozovou,
členy skialpového Beton Ski
Teamu, ale i biatlonovou superstar
Ondru Moravce.

Téma čísla:
Jak na zimní lenivost?

TÉMA ČÍSLA: CHOVÁNÍ NA LYŽÍCH

Svět Outdooru 4/2015
Vybavení, Cesty, Expedice, Osobnosti

TEXT VOJTA DVOŘÁK, JAN ŠŤOVÍČEK A JIŘÍ ČERVINKA
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Na svahu
a ve stopě

„Pomáhej slabším a starším ustupuj“

Lyžaři mají několik psaných i nepsaných pravidel,
která by gentleman a velký propagátor sportu
Jiří Guth-Jarkovský nazval zásadami slušného
chování lyžníků. Znají pravidla všichni? Nejspíš
ano, ale někdy to v reálu není znát.

STOUPÁNÍ. Lyžař stoupající či sestupující po sjezdovce musí
postupovat po kraji. V místě se zhoršenou viditelností musí
k tomuto okraji co nejvíc ustoupit. Jura: „Když už někdo musí
šlapat sjezdovku, tak po kraji, v noci svítí a při sestupu nereje
do upravené sjezdovky.“

O komentář jsme požádali také odborníky na slovo vzaté,
zapáleného skialpinistu a sjezdaře Juru Bourače a elitního
turistického běžkaře Vencu Šmouhu. Jejich názory jistě problémy a pravidla patřičně osvětlí. Vstupme tedy do nevděčné
role matky Ivánka Mrazíka, která udílí rady: „Vždycky pomáhej
slabším!“ „Dobrá…!“ „A starším ustupuj!“ „Dobrá…!“

Co dodržovat ve stopě
PŘEDNOST Z KOPCE. Pokud je k dispozici jen jedna stopa,
přednost má lyžař, který jede z kopce. Pokud je stop víc, jezdí
se vpravo, podobně jako na silnici. Venca Šmouha: „V pohodě,
já když jedu z kopce, tak řvu a šermuju hůlkama. A eště se mi
nestalo, že by někdo neuhnul.“

Co dodržovat na svahu
PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST. Lyžař musí dodržovat rychlost a jet
v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím. Jura
Bourač: „A to i na pásech do kopce a po návštěvě bufetu.“

PŘEDJÍŽDĚNÍ. Uvolnění stopy, pokud lyžaře někdo předjíždí,
není povinnost, spíš slušnost (v závodech to naopak povinnost
je). Venca: „A ten, co předjíždí, by měl ve vlastním zájmu dát
echo, aby náhodou nedostal hůlkou po čuni.“

VOLBA SMĚRU. Je-li možné vybrat si směr jízdy, musí lyžař jet
tak, aby se vyhnul srážce s těmi, kteří se pohybují na svahu pod
ním. Jura: „Hlavně netrefit pařez, strom, skálu nebo blbce.“

PŘEKÁŽKA VE STOPĚ. Když lyžař zastaví nebo spadne, musí
uvolnit co nejrychleji stopu (cestu). Venca: „Není větší sranda,
než když se za zatáčkou, a zvlášť z kopce, vynoří nemehlo, co
leží nebo stojí naštorc přes celou cestu.“

•
•
•

PŘEDJÍŽDĚNÍ. Lyžař může předjíždět zleva i zprava, ale
vždycky tak, aby stačil zareagovat na pohyb předjížděného
lyžaře. Jura: „Skialpinista předbíhá decentně, netváří se, že
není zadýchaný, a chvíli předstírá, že je jenom o něco rychlejší
(aspoň než zmizí za zatáčkou).“

• PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY. Lyžař vjíždějící na sjezdovku nebo ten, který ji přejíždí, musí dávat pozor na všechno
nad i pod sebou. Stejně se musí chovat při každém zastavení.
Jura: „A když honem neví kudy dál, tak hlavně nepřekáží!“

• ZASTAVENÍ. Lyžař nesmí zastavovat – není-li to nevyhnutelně

nutné – uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech, kde
by bránil ve výhledu. V případě pádu se musí co nejrychleji
zvednout. Zastavit může na okraji sjezdovky. Jura: „Ve volném
terénu zásadně nepadat, ve skupině zastavovat nad vedoucím,
cestou dodržovat rozestupy, nezevlovat a nečumět do blba.“

•

V PŘÍPADĚ NEHODY. Lyžař je povinen poskytnout v případě
nehody pomoc. Jura: „Mám zkušenost, že pokud se kamarád
vetchým hlasem dožaduje mojí placatky, je to simulant.“

•

RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE. Na sjezdovkách je nutné
respektovat jejich označení. Jura: „V terénu se taky signalizuje
i holí nebo rukama. Je dobré se domluvit předem, co který
pohyb kterou končetinou znamená.“

•

•

•
•
•

NENIČ STOPU. Ve stopě určené pro klasiku se nebruslí
a nešlape se po ní v botách nebo ve sněžnicích. Vyšlapané díry
znepříjemní jízdu, a pokud sníh zmrzne, je zaděláno na vážný
úraz. Venca: „To se lehko řekne, ale vysvětluj to někomu, kdo se
boří po kolena. Lidi ve stopě často dupou jak králíci, ale třeba
sněžničáři by určitě mohli chodit vedle, a trochu tím ušlapávat
i cestu pro pěší.

•

POZDRAV. Na narvané magistrále je to asi nesmysl, ale když
se lyžaři potkají ve stopě, první by měl pozdravit muž nebo
mladší lyžař/ka. Venca: „Co já vím, tak pozdrav sice eště nikdy
trasu nezkrátil, ale minimálně ji může zpříjemnit.“
Co dodržovat u bufetu
U BUFETU. Na oblibě získává moderní pravidlo, kdy má
vlastník nejlepší a nejmodernější sportovní výbavy právo přednostní obsluhy u bufetu. Za to platí rundu pro celou frontu.
Pokud se dva sportovci nemohou shodnout, kdo z nich má
lepší vybavení, dokazují to počtem rund. Venca a Jura: „Bezvadný je, že z toho má nakonec radost i ten, co ho předběhli!
Tohle pravidlo je sice lež jako věž, ale kdyby se to ujalo, mohla
by to být docela prča, ne?“

•
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TÉMA ČÍSLA: LEDOLEZENÍ
TEXT LUCIE HROZOVÁ, FOTO ARCHIV AUTORKY

Ledolezení

Mačky a cepíny s sebou
Když se sněhové vločky budou pomalu snášet k zemi, začíná ten
správný čas přemýšlet o rampouchu, o ledových stěnách a zamrzlých
ledopádech. O tom, jak je zdolat ať už s lanem shora nebo zespodu. Ať
už těžkou nebezpečnou cestou někde „za sedmero horami“ nebo lehčí
na cvičné ledové stěně kousek od vašeho baráku. Zkrátka jen zažít ten
pocit ledového království, kde se každý stává sněžným tygrem.
Ledolezení je lezení po ledopádech a ledových stěnách. Ano, bude vám při něm někdy
strašná zima a budou vám tuhnout lýtka a ruce únavou, některým pak i krev v žilách strachem. Někdy se možná budete štrachat po pás ve sněhu s těžkým batohem k ledopádu
několik hodin, abyste zjistili, že nejsou dobré podmínky a zas se otočíte zpátky. Někdy
tam celí splavení dojdete, abyste vzápětí začali mrznout a přestali cítit ruce a nohy po celý
zbytek lezení. A ano, stojí to za to!
S lezením v ledu v té bezpečné variantě v podobě dobře nateklého ledopádu s jednoduššími možnostmi výstupu a mírným sklonem či na umělé ledové stěně může začít každý.
K umělým ledovým stěnám můžete dojet autem skoro na místo. Totéž platí o některých
ledopádech. V případě zimy se dá do toho auta zase rychle schovat a v případě umělých
ledových stěn se dá schovat i v zázemí, které stěny poskytují. Ovšem polezete-li a venku
nebude zrovna -20 °C, zima vás rychle přejde.

Váš parťák do zimy a jak na to

Určitě byste se neměli obejít bez zkušeného instruktora či horského vůdce. Ideální by
byla průprava ze sportovního lezení, kdy už víte, jak se jistit a že sedák není druh brouka,
který posedává na kameni. Ani tohle ale není nutností. Instruktor vám všechno vysvětlí,
zajistí vás a bude dbát na vaši bezpečnost po celou dobu. Takhle se asi tou nejjednodušší a nejrychlejší variantou stanete oním sněžným tygrem. Pokud to myslíte vážněji
a vaším vánočním přáním je trávit zimní čas s cepínem v rukou, doporučuju přihlásit

se do horolezeckého oddílu, kde si najdete
parťáky s podobnou vášní. Další variantou by
mohl být vícedenní kemp. Lezení po ledech
chce trochu cviku, a hlavně spousty znalostí
a zkušeností, aby všechno probíhalo správně
a bezpečně.
Ledopád dokáže být někdy zrádný a záludný,
je potřeba mu trochu porozumět a nasbírat
zkušenosti. Dokázat odhadnout situaci a led,
kdy je kompaktní, kdy moc křehký a kdy bude
lezení bezpečné. Naučit se správně zacházet
s cepínem, jak nejefektivněji a kam do ledu
sekat. Pod jakým úhlem stát na mačkách
a jak na to zakopávání, abyste si neprokopli
omylem vlastní lýtko.
Trasy, které na ledopád vedou, mají své
číslování obtížnosti podle sklonu. Očíslován
je i faktor nebezpečnosti. Čím bude ledopád
vertikálnější, tím vyšší bude jeho obtížnost.
Je tedy zase jen na vás, do čeho se budete
pouštět. Můžete si vylézt 20m ledopádek
v blízkosti vaší oblíbené hospůdky, ale i 200m
ledopád v Alpách, ke kterému půjdete celý den
na sněžnicích. Někdy se také chodí k ledům
na skialpech, vyťapete si to do kopce, zalezete
si a zpátky svištíte jako drak na lyžích. Tahle
varianta dokáže být někdy velmi výhodná,

Svět Outdooru 4/2015
Vybavení, Cesty, Expedice, Osobnosti

Vybavení do ledu

Výbava není zrovna nejlevnější záležitostí.
Pro začátek je lepší většinu věcí půjčit. Dbejte
na kvalitní trekové boty, které musí mít
upínání na rámové mačky – to jsou ta ostrá
železa, která se upnou k vaší botě. Vy je pak
budete nohama do ledu zakopávat, takže je
důležité, aby vám bota správně seděla. Další
variantou jsou horolezecké skelety. Do rukou
přijdou dva cepíny. Dnes už je na trhu
spousta variant a možností. Cepíny jsou
různých délek, sklonů, šířky rukojetí. Výběr
závisí na tom, jestli se chystáte do hor, nebo
na cvičný ledopád. Nechte si poradit od zkušeného prodejce. Popřípadě existují kempy,
kde si můžete různé druhy materiálů zdarma
vyzkoušet. Nutností je horolezecká přilba. Trh
nabízí škálu barev i velikostí, hlavně aby vám
co nejlépe seděla.
Horolezecký úvazek, lano, sada expresek,
smyček a jisticí pomůcky jsou samozřejmostí.
Jistí se pomocí šroubů do ledu, které v průběhu lezení jednou rukou zavrtáváte; chce
to praxi a cvik, aby vám to šlo hezky od ruky,
záleží také na struktuře ledu, jak moc je tříštivý
a tvrdý. Dejte si pozor, aby šrouby nebyly
ztupené. Takové se pak do ledu zavrtávají
velmi nesnadno, nebo zkrátka zavrtat vůbec
nejdou. Sebe byste měli obléct do kvalitního
funkčního oblečení, které odolá jak větru, tak
možné stékající vodě. Zvýšenou pozornost
bych věnovala rukavicím, musí vás zahřát.
Na druhou stranu v nich ale pořád musíte mít
dobrý cit a hybnost v rukou. Je potřeba v nich
bez větších problémů zavrtávat šrouby a být
s nimi schopen dobré manipulace s cepíny
při samotném lezení a jištění. Na extrémní
mixové lezení, kde se leze z části po skále
a z části po ledu, se používají golfové rukavičky. Důvodem je právě extrémní náročnost

a sklon cest, kdy práce s cepínem musí být velmi precizní a v tlustých rukavicích by se
nebyl člověk schopen držet.

Kam za nimi

V České republice je to například krkonošský ledopád v Labském dole. Tady pozor, lezení
je tu potřeba předem rezervovat a vyzvednout si povolení na správě KRNAP. Povolení
se vydává jenom 16 lidem na den. Dále tu jsou Votrubcův lom „Kozákov“ u Turnova,
Oldřichovský lom a Kytlice-Břidlický vrch. Jeden malý ledopád se dá najít i přímo v Praze,
a to Barrandovský led u Barrandovské skály. V zahraničí pak Maltatal v Rakousku, Valle
d'Aosta-Cogne v Itálii. Vždycky je potřeba si zjistit, jaké jsou aktuální podmínky a jestli
ledopád nespadá do chráněného území a lezení na něm buď není povoleno vůbec,
nebo jen za určitých podmínek. Z umělých ledových stěn a areálů navštivte ledovou
stěnu ve Víru na Vysočině, honosí se nejvyšším ledopádem v České republice. Rozhodně
nezapomeňte ani na tu libereckou. Menší umělou ledovou stěnu mají také u Luční boudy,
Výrovky, Brádlerových bud a ve Svatém Petru v Krkonoších. Na většině umělých ledových
stěn si můžete vybavení vypůjčit a rezervovat si i školeného instruktora. Pak už to jen večer
oslavit pár kostkami ledu v drinku a přemítat nad tím, jaká skýtá ledolezení dobrodružství.
Tak hurá na to.
Autorka: Lucie Hrozová
Lucka patří k nejlepším
ledolezkyním planety.
Rozhovor s ní si přečtěte
na stranách 30 - 33.

S ledolezením se nedá začít jen
tak. Lezecká průprava je nezbytností,
ideální je kurz s instruktorem nebo
horským vůdcem.

především v případě, že doma skialpy už
máte a jste zvyklí na nich chodit. Záležet bude
na konkrétní přístupové cestě. Tu byste si měli
dopředu zjistit a přesně naplánovat. Pokud
jdete s instruktorem nebo s horským vůdcem,
postará se o to on. Samozřejmě taky zkontrolujte, jestli je přístup schůdný a není lavinózní.
To by pak mohlo být rychle po legraci. Stejně
jako na sportovní lezecké cesty či na horské
výstupy, i tady jsou tištěné průvodce na daný
ledopád. Zjistíte v něm podrobnosti o cestách,
jejich délkách, sklonech i nástrahách.
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TÉMA ČÍSLA: FATBIKE
TEXT PAVEL RICHTR, FOTO ARCHIV AUTORA
Po udusaném sněhu se dá na fatbiku
uhánět pěkně rychle. Široké gumy
minimalizují boření do podkladu.

Fatbike

S tlusťochem do stopy
Fatbike, snowbike nebo jednoduše tlusťoch. Kolo, které na první
pohled překvapí obrovskými pneumatikami. Při svezení pak
úžasnými jízdními vlastnostmi, hlavně v těžkém terénu a na sněhu.
Ačkoliv je fatbike relativní novinkou a jen pomalu se dostává do povědomí širší
cyklistické veřejnosti, první prototypy vznikaly už v osmdesátých letech minulého
století. Za rodiště jsou považována současně dvě velmi vzdálená místa – zasněžené
pláně Aljašky a písčité duny Nového Mexika. Cyklističtí nadšenci tam hledali způsob,
jak si užít kola v místních, ne zrovna běžnému kolu příznivých podmínkách. Vznikl tak
fatbike – kolo s extrémně širokými ráfky (65mm a víc) a pneumatikami (3.5" a širšími),
které si s měkkým povrchem poradí.

Anatomie

Zjednodušeně lze říct, že se fatbike od normálního horského kola liší jen těmi tlustými
pneumatikami. Jejich použití si však vyžádalo několik konstrukčních změn. Stejně jako
širší vidlice a zadní stavba rámu je širší přední i zadní náboj. Starší fatbiky používaly vzadu
běžnou 135mm nábu, všechny moderní stroje už disponují nábami 170 nebo 190mm, což
umožňuje symetrické zapletení zadního kola a možnost použít i ty nejširší pláště. Širší je
nevyhnutelně i střed, a tím vzdálenost pedálů. Přední vidlice je pro zimní použití zpravidla
pevná (přední náboj má většinou 135 mm), dostupné jsou ale i odpružené se zdvihy až
120 mm. Primárně pro letní nasazení jsou pak k dispozici i celoodpružené fatbiky.

Vybíráme ten správný

Rozhodně si fatbike nejdřív vyzkoušejte. Minulou zimu vzniklo už i u nás několik specializovaných půjčoven a letos jich určitě přibude. Najdete je většinou v horských střediscích, a to
u nás i v zahraničí (často širší výběr kvalitnějších strojů). Váš první dojem z jízdy na sněhu
bude velmi záležet na kvalitě cesty – na množství sněhu a jeho ujetí. Přestože vás tlusté
gumy fatbiku udrží na sněhu i tam, kde se s „úzkými“ plášti horského kola beznadějně
boříte, ani fatbike není bez limitu. To, co je jeden den pohodová projížďka zimní krajinou,

může být na stejném místě, ale za jiných sněhových podmínek vyčerpávající tlačení kola.
V tom druhém případě se nenechte odradit.
Navíc nezapomeňte, že fatbike je kolo do těžkého terénu, tedy nejen na sníh (označení
snowbike je tak trochu zavádějící). I v létě bez
sněhu s ním užijete spoustu zábavy.
Pokud fatbiku propadnete a zjistíte, že
potřebujete mít svůj vlastní, vybírejte velmi
pečlivě. Díky menší velikosti trhu jsou speciální díly (ráfky, pláště, náby, rámy) na fatbiky
dražší, a tedy i startovací cena celého kola je
vyšší – okolo 24 tisíc. Hodně velkých zavedených značek už ve své nabídce fatbiky má
a počet modelů roste, takže je z čeho vybírat.
Daní za nižší cenu těch nejdostupnějších
fatbiků je hlavně jejich váha (která se někdy
šplhá až k 17 kg u kola s pevnou vidlicí).
Pokud nejste výkonnostně orientovaný biker,
vyšší váha vás nemusí moc trápit, zábavy
užijete stejně. Na druhou stranu není pravda
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to, co si někteří o fatbiku myslí: Na sněhu
to stejně moc nejede, takže ta kila navíc
na kole ani nejsou znát. Kdo vyzkoušel jízdu
na opravdu lehkém fatbiku, potvrdí, že kila
dolů znát jsou. Tak jako u běžných kol dostanete s větší investovanou částkou lehčí rám,
kola a lepší komponenty. U dražších kol je
pořád běžnější použití karbonu (rám, ráfky),
hlavně kvůli nižší váze. Nejen proto, ale i díky
jednoduchosti systému, se také na fatbiky
dostaly sady s jedním převodníkem 1X.
Hlavně u nich dejte pozor na správnou volbu
počtu zubů převodníku – pokud je v létě vaší
volbou např. 34 zubů, na sněhu to může být
třeba jen 28.
Obecně si ale s výběrem komponent
vzhledem k zimnímu použití nemusíte lámat
hlavu. V naší zimě bude fungovat všechno
(řazení, kotoučové brzdy atd.) bez nejmenších problémů – např. výměnu mazadel je
třeba řešit, jen když hrozí méně než -30 °C.
Výjimkou jsou pedály, některé nášlapné se
zanášejí sněhem, a lepší volbou tak mohou
být pedály platformové.
Pokud se na fatbiku nechystáte v létě pouštět
do náročných sjezdů a trailů, je odpružená
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vidlice zbytečnou investicí. V zimě za nízkých teplot funguje dost omezeně, a navíc ji
na sněhu moc nevyužijete, takže je to spíš jen nepotřebná zátěž. V létě na nerovnostech pak
odpružení do určité míry zastoupí ohromný objem plášťů, zvlášť pokud je trochu podhustíte.
Plánujete-li použít fatbike i pro delší výlety a expediční nasazení a chcete používat nosiče,
dejte pozor, aby byl rám fatbiku vybaven oky pro jejich připevnění. Velmi oblíbené jsou
i moderní beznosičové systémy. Vzhledem k vyšší ceně se jen na opravdu velmi zledovatělé cesty vyplatí fatbike vybavit plášti s hroty.
Pokud to s fatbikem myslíte opravdu vážně, nechte se zlákat nabídkou pionýrských značek (zpravidla se sídlem na Aljašce). U kol s ultralehkými karbonovými rámy s geometrií
vyladěnou pro co nejlepší jízdní vlastnosti na sněhu se ale připravte na ceny přesahující
stotisícovou hranici. Šířku ráfků si budete moct vybrat jenom při vlastní stavbě/skládání
kola. Ty širší (90 – 100 mm) využijete hlavně v zimě na měkkých cestách, kde přijde každý
milimetr šíře podhuštěného pláště vhod. Ty „užší” (65 – 80 mm) jsou lepší univerzální
volbou pro celoroční použití, tedy i mimo sníh.

Kam vyrazit

To je na fatbiku to úplně nejlepší – prostě kamkoliv. V zimě budete muset u nás za sněhem
do hor, kde jsou ideálními trasami pro fatbiky běžkařské cesty. Ale jenom ty dobře ujeté nebo
strojově upravené pro bruslařský styl – klasickou stopou vyjetou v hlubokém sněhu se na fatbiku moc daleko nedostanete. Ohleduplnost vůči běžkařům by měla být samozřejmostí
– fatbike bývá rychlejší a obratnější. Při měkkém povrchu také pozor na ničení běžkařských
stop – za hluboké koleje vám běžkaři, se kterými chcete cesty sdílet, a ti, kteří stopy upravují,
moc nepoděkují. I jiné cesty, pokud jsou alespoň trochu ujeté nebo ušlapané, budou pro fatbike ideálním zimním terénem. Jediné, co vás zastaví, je hluboký sníh bez pevného základu.
Ale tlačení kola k fatbikingu neodmyslitelně patří, tak si ho také užijte!
Fatbikům zdar a na viděnou na sněhu!

Autor: Pavel Richtr
Extrémní biker, který se
potřetí letos zúčastnil nejextrémnějšího cyklistického
závodu na světě – Iditarod
Trail Invitational. Jde o závod
napříč zasněženou Aljaškou
o délce až 1000 mil, který
můžete absolvovat pěšky,
na lyžích nebo na kole. Účastníci musí zvládnout závod
v podstatě bez pořadatelské
pomoci. O tom, jak je to
náročný závod, svědčí to, že
ho letos na 1000mílové trati
dokončili pouze 4 bikeři z 11.
Na fatbiku si užijete jízdu i v létě. Široké gumy vám v těžkém terénu dovolí to,
co byste na klasickém MTB nesjeli a nevyjeli.

www.pavelrichtr.cz
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TÉMA ČÍSLA: SNOWKITING
Snowkiteři těsně po
staru závodu na zamrzlém
rezervoáru Mosmore, Rusko.

TEXT MARTIN LAFEK, FOTO LAURENT HEMARD A NIKITA KRYTENKOV

Snowkiting

S drakem na sněhu

Možná jste na zasněžených pláních viděli pohybovat se lyžaře,
potažmo snowboardisty s padákem nad hlavou. Ano, to byli
snowkiteři. Snowkiting je totiž jakési spojení padáku a lyžování. Je
však určený mimo sjezdovky, nemusíte čekat fronty na vleky, platit
za permanentky a můžete si bezpečně užívat volnosti, kterou vám
tento sport nabízí. Brázdit zasněžené pláně, užívat si přírodu nebo
drsné počasí – jen vy, váš drak a neomezené možnosti.
Můžete jezdit freeride i freestyle, nechat se drakem táhnout do prudkého kopce a jezdit
s ním i z kopce dolů. Snowkiting si umíme představit i jako sport pro širokou veřejnost
nebo jako rodinnou aktivitu. V posledních letech zažívá snowkiting obrovský boom
a nabízí nové zkušenosti a poměrně značný komfort při užívání si zimní sezony. Vždyť
na snowkiting stačí jen pár centimetrů sněhu a lyže „kameňačky“ vám poskytnou skvělou
zábavu. Snowkiting můžeme pořád ještě považovat za mladý sport, ale rozvoj, který začal
před zhruba třemi desítkami let, úroveň jezdců, kvalita vybavení, dostupnost lokalit, škol
nebo třeba i závodů, je už teď na vysoké úrovni a každým rokem míří výš a výš. Za to může
několik faktorů. Jednak se jedná o extrémní sport, což je v dnešní době velmi populární.
Na druhou stranu je to sport, který nepředstavuje tolik nebezpečí a může ho dělat prakticky každý a v každém věku (vyjma dětí do tak osmi let věku).

Místa pro snowkiting

Provozovat t ento sport můžeme na místech, která jsou otevřená větru, na pláních, loukách, letištích (s povolením), zkrátka všude, kde je sníh a dostatek prostoru bez výrazných
překážek (např. drátů elektrického vedení). Nejlepší prostory pro snowkiting v Česku
jsou v Krušných horách (Adolfov, Moldava, Abertamy), Jeseníkách (Rýžoviště), Jizerských
horách (Albrechtice u Frýdlantu), na Šumavě (Nové Hutě, Keply) nebo na Vysočině.
Snowkiting ale v podstatě můžete provozovat kdekoliv, kde je sníh, klidně za barákem

na poli. Vhodná jsou také zamrzlá jezera, jezdí
se např. na Lipno nebo Rozkoš. V zahraničí
je míst spousta. V Alpách se využívá právě
především zamrzlých jezer, jako jsou známé
Reschensee (Lago di Ressia), kde se konala
mistrovství světa i Evropy, Lago Bianco
v Bernina passu, nebo např. Silvplana u Sv.
Moritze. Pro zkušenější je tu pak Col du Lautaret ve Francii nebo jakýkoliv jiný průsmyk
v Alpách. Snowkiting mimo jezera je v Alpách
spíš pro zkušenější snowkitery, protože se
jedná o náročnější terén, který je neupravený,
obvykle se strmými svahy. Skutečným rájem
snowkitingu je pak nejvýš položená náhorní
plošina Hardangervidda v Norsku. Za zmínku
stojí i poloostrov Varanger, také v Norsku,
nebo velká část ruské Sibiře či úplné periferie
jako je Grónsko nebo Antarktida, kde se může
jednat o expediční formu snowkitingu.

Vybavení pro snowkiting

Snowkitingu velmi rychle roste uživatelská
základna, a s tím i celkový vývoj materiálů
a požadavky jednotlivců na jejich kvalitativní
výkonnost. Nebudu tu zacházet do přílišných
detailů, ale seznámím vás se základním
vybavením, které je k tomuhle sportu
potřeba.
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Pro snowkiting vyhledáváme lyže, které
jsou rovné, s vysokým rádiem, tak, aby když
snowkiter hraní a klade odpor drakovi, lyže
zatáčela co možná nejméně. Není výjimkou,
že pro závody typu „race“ se používají velmi
tvrdé lyže délek i 230 cm. Dosahuje se běžně
rychlosti přes 70 km/h a někteří snowkiteři
jsou schopni přesáhnout i 100kilometrovou
rychlost. Pro disciplínu „freestyle“ se pak
používají obvykle „twintipy“ (zvednuté špičky
i patky). U snowboardů je to podobné. Tohle
odvětví se už plně vyvinulo a vyrábějí se
snowboardy přímo určené pro snowkiting.
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Na „race“ to bývají přes 2 m dlouhé tvrdé desky, pro „freestyle“ prkna s velkým rádiem,
oboje se nazývají snowkiteboard. Co se týká draků, kitů, máme několik možností volby.
První základní rozdělení draků je na „nafukovačky“ neboli „tubekites“ a na komorové
draky neboli „foilkites“ (konstrukčně podobné parašutistickému padáku). Ve světě jsou
preferovanější nafukovačky, kvůli jejich použitelnosti i na vodě a z důvodu obvykle většího
větrného rozsahu než u komorových draků. Na druhou stranu jsou váhově těžší, musí se
nafukovat, je s nimi horší manipulace při startech a přistáních a nejsou vůbec vhodné
do hor, protože v krizové situaci s nimi nemusí být vždycky tak lehké zacházet jako s komorovým drakem, který se při správném manévru okamžitě zbortí a jde k zemi. Pro snowkiting bych tedy zcela určitě volil komorového draka.
Pokud bych měl uvažovat o velikostech draků, pak k pokrytí veškerého větru (tak od 2 m/s
po 20 m/s,) je potřeba mít tři velikosti draků. Obvykle malého draka kolem 6 – 8 m²
do silného větru, 12 –14 m² pro střední vítr a 15 – 21 m²
do slabých podmínek. Záleží samozřejmě také na váze
jezdce, a zejména na jeho manipulačních dovednostech.
Pokud snowkiter volí pouze jednu velikost draka, a často
to bývá jeho první drak (následně dokupuje další velikosti),
bývá to obvykle 10 – 14 m² podle jeho váhy.
Další nezbytnou součástí je trapéz. Rozdělujeme na bederní
a sedací. Sedací připomíná lezecký sedák a jste zachyceni
ve vašem těžišti, bederák je zapnut kolem pasu, nad vaším
těžištěm. Použití záleží spíše na osobních preferencích.

Jak začít?

Zaujal-li vás snowkiting natolik, že byste měli chuť s tímhle
sportem začít, určitě doporučuju využít služeb některých
větších kiteškol. Důvody jsou jasné – ve školách se dovíte
informace, na které byste sami přicházeli poměrně dlouho
a nikdy nebudou ucelené a úplné. Jako samouk si můžete
osvojit špatné návyky, které se těžko odstraňují, nemluvě
o tom, že zřejmě budete volit nesprávnou velikost draka
do daného větru. Vyhnete se tak krkolomným a nebezpečným situacím, a hlavně ušetříte spoustu času. V kurzu
snowkitingu si vyzkoušíte několik draků různých velikostí
a další vybavení a sami zjistíte, co je pro vás nejlepší variantou při případném nákupu.
Autor: Martin „Lafoun“ Lafek
Kitingu se věnuje od roku 2005.
Je mistrem ČR v buggykitingu
(2012 a 2013), několikanásobným
účastníkem ME a MS, v roce 2012
obsadil 3. místo na MČR a 6. místo
na ME ve snowkitingu, o rok dřív
11. místo na MS. Účastnil se 250km
snowkitingového závodu TOKE 2014 (8. místo celkově, 1. místo v mix týmech) a TOKE 2015. Letos
obsadil 26. místo na RedBull Ragnarok 2015. Byl
hlavním rozhodčím na MČR ve snowkitingu 2015
– v disciplíně „race“. Disciplíny kitingu vyučuje
už od roku 2008.
Snowkiting vám dovolí probádat místa, která jsou jiným
způsobem těžko dosažitelná.

www.KiteForce.cz, www.kite-school.cz
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CESTY: CO SE DĚJE
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TEXT KATEŘINA SMOLOVÁ, FOTO MARTIN MĚCHURA

Cestovatelské novinky

Číňané provozují několik podobných atrakcí
a momentálně se staví také lávka nad kaňonem Čang-ťia-ťie.

Kde vyzkoušet
couchsurfing?
Ideálně v Íránu

Do Horních Řepčic z Bangkoku
na Vespě a v tuktuku
Vespa expedition má v plánu dojet z thajského Bangkoku do Horních Řepčic v Čechách.
Za dopravní prostředky si dobrodruzi zvolili krásného veterána Vespu a thajský tříkolový
taxík tuktuk. 15 000 km dlouhou cestu by chtěli zdolat za pět měsíců. Projeli už Thajsko,
Laos, Kambodžu, Indii i Barmu, která klukům připravila zatím nejvíc překážek. „V Barmě
se třeba řídí vpravo. Může se zdát, že to není nic zvláštního. Jenže Barmánci mají i volant
vpravo. Proto je tady nepsaná povinnost, že se v autě jezdí nejméně ve dvou: řidič a navigátor. Ten je potřeba nejvíce při předjíždění,“ píše jeden z členů expedice Martin Měchura.
Cestu můžete sledovat na www.vespaexpedition.cz.

Skleněná vyhlídková lávka v Číně
praskla pod turisty
Teprve na konci září byl kolem čínské hory Jün-tchaj otevřen skleněný chodník, dlouhý
260 metrů a visící 120 metrů nad zemí. Už po pár dnech ale atrakce návštěvníkům
naháněla spíš hrůzu, když jedna skleněná tabule při prohlídce praskla. Podle správy
parku se rozbila pouze jedna skleněná vrstva ze tří, takže nikdo nebyl ohrožen na životě.

Při couchsurfingu jde o sdružování lidí
a poznávání nových kultur. Funguje jednoduše: na specializovaných webech si můžete
buď pozvat k sobě domů zajímavého hosta,
nebo naopak při svých cestách navštívit
někoho cizího. Právě pro mladé Íránce je
couchsurfing jednou z mála příležitostí jak
se dostat do styku s někým ze Západu. Muž
může totiž žádat o cestovní pas až po dvouleté vojenské službě. U žen je nezbytné pro
vycestování písemné svolení otce. Írán má
navíc s většinou zemí vízový styk, čímž se
cestování ještě víc komplikuje, v neposlední
řadě rozhodují také peníze. „Návštěva u místních byla snad největším zážitkem z mé cesty
po Íránu. A navíc jsem měla pocit, že dělám
radost i hostiteli,“ podělila se o zkušenosti
Michaela Římanová, kterou v říjnu tohoto roku
hostil sympatický íránský architekt.

TIP: Víc tipů na cestování pro Íránu
či informace o couchsurfingu najdete
na HedvabnaStezka.cz

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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OSOBNOST: JAKOB HERRMANN
TEXT A FOTO ADIDAS

Jakob Herrmann
Vylez, vyspi se a leť
Jakob Herrmann je jeden
z nejlepších světových
skialpinistů. Ve čtrnácti letech
se stal nejmladším rakouským
paraglidingovým pilotem
a vynalezl disciplínu, které říká
„Hike, Sleep and Fly“. Jakob
je mnohostranný sportovec, který
se snaží skloubit dobrodružství
s přirozeným pohybem v přírodě,
a vidí tak svět skrze svůj vlastní
jedinečný „pohled“.
Jakobovi byly čyři roky, když se jeho rodiče
rozhodli vyměnit městský život ve Vídni za
alpskou vesničku Werfenweng. Už odmala tak
v horách trávil tolik času, aby mohl dělat věci,
které ho bavily ze všeho nejvíc: běh, létání,
horolezectví a lyžování. „Jako dítě jsem miloval
hory,“ říká Jakob. „To je to místo, kde jsem našel
klid a pohodu. A když stojíte na vrcholu a díváte
se do toho širokého prostoru pod vámi, není
nic lepšího. Byl jsem téměř magicky přitahován
přírodou. Také proto, že v ní existuje nekonečné
množství možností, jak ji prozkoumávat.“

Mimo vyšlapané cesty

Když jeho otec objevil paragliding, Jakob jím
byl naprosto uchvácen. Znamenal pro něj ale
víc než jen létání: „Nikdy mě nebavilo nechat
se vyvézt lanovkou nahoru a pak letět dolů!
Pro mě je na paraglidingu nejlepší to spojení
prvků horolezectví a létání. Miluju výstup. To je
typické spíš pro alpinisty. Ve skutečnosti to je ta
původní myšlenka paraglidingu – lezci hledali
způsob jak rychleji a s větší zábavou sestoupit

zase dolů.“ Tak Jakob se svým padákem na zádech prozkoumal ty nejskrytější části hor,
přičemž svět kolem sebe sledoval z ptačí perspektivy. Vždy ho fascinoval volný terén mimo
sjezdovky: „Miluju přírodu, hory, klid, tato odlehlá místa, která jsou dosažitelná jedině mimo
vyšlapané stopy,“ vysvětluje Jakob.

Energie od přírody

Doma v Werfenwengu často běhá za pozdních večerů. Někdy si vezme paraglide, vyleze
do kopců a spí venku. S rozbřeskem roztáhne křídlo a s paprsky vycházejícího slunce na
tváři se zase snese dolů – „Hike, Sleep and Fly“. Užívá si také dlouhé lety, kdy přistane
někde v salcburském regionu, a pak už jen stopuje zpátky domů. Tím vším oslavuje
svobodu spontánnosti. Jeho vášeň pro paragliding ho stojí drahocenný čas, který by mohl
investovat do tréninku. Ale je to nedílnou součástí jeho osobnosti a dodává mu to energii
do dalších výkonů: „To mi dává sílu a utváří můj pohled na život a svět kolem mě. Pomáhá
mi to soustředit se na každý detail.“ Jeho smysly jsou trénovány a ve střehu, když běží,
lyžuje nebo létá. Ve sněhu, na skále nebo ve vzduchu, kde sleduje ptáky, protože intenzita
jejich mávání křídly mu řekne všechno
JAKOB HERRMANN (*24. 7. 1987)
o termodynamických podmínkách.
„Vždycky se snažím splynout s přírodou,
Jakob Herrmann
respektovat ji a učit se od ní. A někdy chci
se narodil ve Vídni,
jen stát a všechno vstřebávat.“
ale vyrostl v Wer-

O vybavení

Jakob o sobě tvrdí, že je naprostý blázen
do vybavení. „Pořád něco testuju, hledám
způsoby jak zlepšit i ty nejmenší detaily.
Jako všestranný sportovec potřebuju
flexibilní a univerzální oblečení. Dokonce
jsem si ho sám stříhal a šil, aby mi sedlo
tak, jak potřebuju. Nebo zkoumám který
mix tkanin nabízí maximální prodyšnost,
ale zároveň dokonalou odolnost proti
větru a vodě. Je fantastické mít možnost
pracovat se specializovaným a talentovaným týmem od adidasu, který touží najít
nové řešení stejně jako já. Jsem nesmírně
hrdý na to, že můžu být součástí tohoto
procesu a pak z něj těžit jako sportovec.“

fenwengu, horské
obci 50 km jižně
od Salcburku. Poté,
co vystudoval
hotelový management, pokračoval ve studiu matematiky a výživy.
V současné době pracuje jako učitel
těchto oborů a je také tandemovým
instruktorem s víc než 6000 paraglidingovými lety. V roce 2009 se
stal členem rakouského národního
lyžařského horolezeckého týmu
a v roce 2010 skončil na MS se štafetou na 5. místě. V roce 2011 získal
celkový titul v sérii závodů ASTC.
V létě 2014 triumfoval s týmem adidas Outdoor na legendárním závodu
Red Bull Dolomitenmann.
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Skialp pro každého
Jak a kde začít?

Jsou vám lyžařská střediska malá? Raději byste si prošlapávali
vlastní stopu svahem? Různých návodů, jak začít se skialpem, je
na internetu a v časopisech spousta. Netradičně vám představíme
skialp podle vašich dosavadních zkušeností ve volném terénu.

Co je potřeba pro pohyb ve volném terénu?

Stejně jako pro jízdu na kole a pohyb na divoké vodě, je i pro zimní aktivity v horách
potřeba základní vybavení. Při pohybu v horských oblastech s výskytem lavin (v ČR
Krkonoše, Jeseníky, částečně Beskydy a výjimečně i další pohoří) je nepostradatelná
základní lavinová trojice – lavinový vyhledávač, sněhová lopata a lavinová sonda.
Z pokročilé lavinové výbavy je možné v půjčovnách opatřit také lavinové batohy, které
v poslední době zažívají obrovský boom. Lavinové výbavě se věnujeme do podrobna
na stranách 62 až 64.
Pro pohyb v zimních horách se nabízí řada možností s lyžemi, snowboardem (do kopce
na sněžnicích) nebo dělenými snowboardy (splitboard a triboard). My se zaměříme
na pohyb na lyžích – ať už s pevnou patou dolů kopcem (skialpinismus, skitouring apod.)
nebo s volnou patou – telemarkové lyžování.

Půjčit si vybavení, nebo si pořídit vlastní?

Otázka je ryze řečnická, v případě úplných začátků při pohybu na skialpech je jasnou
volbou půjčovna. Nejlepším řešením je vyzkoušet si různé vybavení a zjistit, co nám
nejlépe vyhovuje.
Největší pozornost je potřeba věnovat výběru bot, protože ty jsou pro osobní pohodu
během výletů rozhodující. Pokud je hlavním cílem chození a pohyb dolů kopcem je spíš
nutností pro návrat do civilizace, jsou vhodné co nejlehčí dvou- nebo vícepřezkové boty,
které v přepnutí na chůzi dovolují větší rozsah pohybu. V dnešní době se většina výrobců
snaží snižovat hmotnost i u spíš sjezdových čtyřpřezkových bot, které lépe fixují nohu
a umožňují větší požitek ze sjezdu.

U vázání je vhodné nejprve zvolit některý
z modelů, jejichž ovládání se blíží klasickým
sjezdovým vázáním, takže nenastane
problém se zacvaknutím bot nebo vypnutím
se. Při dalších výstupech je dobré vyzkoušet
některá z vázání na bázi „pintech“ (v ČR se
také používá pojem pastička) vycházející
z původního patentu Dynafitu z roku 1982
(skialpovým vázáním jsme se více věnovali
v loňském SO4).
Pro první výlet je celkem jedno, jaké si půjčíte
lyže a stoupací pásy. Lyže by měly mít přiměřeně nabroušené hrany a v pořádku skluznici,
zatímco pásy by měly dostatečně lepit.
PŮJČOVNY SKIALPINISTICKÉHO
VYBAVENÍ
Hudy sport: 25 míst se zimním vybavením v ČR i SR, www.hudy.cz
Rock Point: 10 míst v ČR,
www.rockpoint.cz
Praha: Namche, www.namche.cz
Krušné hory: Skialp nad Hrobem,
i dětské skialpové sety, zároveň
značené skialpové trasy,
www.skialpnadhrobem.cz
Krkonoše: Intersport Pec pod Sněžkou – zároveň východiště skialpinistických tras v KRNAPu, sportpec.cz
Kralický Sněžník:
Skialpové centrum Dolní Morava,
www.dolnimorava.cz

TÉMA ČÍSLA: SKIALPINISMUS
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TEXT A FOTO JAN PALA

V půjčovně si nechte vysvětlit a názorně předvést nasazování stoupacích pásů, přepínání
vázání a bot ze sjezdu na chůzi (a obráceně).
Pak už nezbývá než vyrazit na sníh.

Jak začít s výstupy

Nasazování pásů za bezvětří je poměrně
snadné, je potřeba očistit a osušit skluznici
a podle způsobu uchycení zaháknout
a přihladit pás. Při nasazování nebo naopak
sundávání pásů pozor na to, aby pás nespadl
lepivou stranou na cokoliv jiného než sníh.
Spadne-li například do jehličí, máte o zábavu
na večer postaráno. Sundávání pásů a jejich
přenos na transportní fólii je za bezvětří také
snadné, ovšem za silného větru se prokáže
Vaše šikovnost.
Při chůzi po rovině nebo do svahu je vhodné
maximálně využívat skluzu pásu, ve vyšlapané
stopě lyže neztrácejí kontakt s podkladovým
sněhem. V případě prošlapávání nové stopy
v hlubokém sněhu je třeba nohy naopak zvedat nad úroveň sněhu, aby se zamezilo tahání
předních částí lyží pod sněhem.
Zatímco chůze po rovině, do mírného svahu
přímo nebo ve velkém oblouku je pro všechny
snadná a klade jen minimální nároky na koordinaci, pohyb ve strmém terénu je obtížnější.
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Výstup v prudkém svahu vyžaduje nejen traverzování a přizpůsobení se podkladovému
sněhu tak, aby nedocházelo k podkluzování, ale především je potřeba dobře zvládnout
skialpinistické otočky i v exponovaném terénu.
Co může být na otočení o 180 stupňů obtížné? Na rovině nic. Při otočce ve strmém svahu je už ale třeba volit správný způsob otočení v závislosti na terénních
a sněhových podmínkách. Nejrozšířenější je otáčení čelem k svahu, kdy se horní lyží
otočíte do opačného sněhu o něco výš a přenesete na ni celou váhu. Potom zvednete
spodní lyži, mírně nakopnete patou boty do vázání, aby se špička lyže zvedla, otočíte
ji do nového směru a přinožíte těsně za horní nohou. Dalšími způsoby otočení ve
strmém terénu je otáčení čelem ze svahu nebo zanožováním. Vše záleží jen na aktuálních podmínkách.

Jak začít se sjezdy

U sjezdů ve volném terénu velmi záleží na dosavadních zkušenostech. Pokud už máte
průpravu z freeridu kolem sjezdovek například v Alpách, na skialpech se budete cítit skoro
jako doma. Rozdíl bude jenom v botách.
Pokud jste nikdy mimo upravené sjezdovky nejezdili, je vhodné před pokusy na skialpinistických lyžích napřed zajet na jeden až dva víkendy do lyžařského střediska s možností
freeridu ať už na pláních nebo v řídkých lesních porostech. Po takovém rozlyžování budou
sjezdy ze sedel a vrcholů na skialpech úplným požitkem.
Máte-li dobrý základ v pohybu na běžkách, případně backcountry lyžích, je potřeba se pro
skialp trochu přeorientovat a místo jízdy v pluhu se přeučit na snožné oblouky s úzkým
nebo širokým vedením lyží.

Máme se bát lavin?

Ano, možnost pádu lavin je největším nebezpečím v zimních horách (na ledovci je na prvním místě možnost pádu do trhliny), a proto by ani začátečníci, ani pokročilí neměli

Stoupat strmějším terénem je možné jen traverzem – tady v prašanu nasvětleném sluncem.

tuhle problematiku podceňovat. Ať už začnete teoretickým samostudiem, účastí
na víkendových lavinových kurzech nebo vedením zkušenějšími kamarády, stále se
budete učit: jak a co dělat v terénu, jak správně vyhodnotit možné lavinové riziko a jak je
minimalizovat. Jak postupovat při lavinové nehodě čtěte na stranách 46 až 49.

Vyzkoušej
si u nás
na kurzu

Kde začít?

Z Prahy je nejlepším místem skialpinistický areál Skialp nad Hrobem, do nějž se dostanete
za hodinu. Nabízí se řada krásných výstupů jak ve dne, tak v noci, a k tomu sjezdy podle
aktuálních podmínek. Jedinou malou nevýhodou je menší relativní převýšení pouhých
250 metrů, což nemusí vadit, protože takhle se dokonale nacvičí manipulace se stoupacími pásy. Další možností je návštěva Krkonoš a v nich pohyb po některé z oficiálně
doporučených skialpinistických tras.

 skialpinismus
 lavinový výcvik
 ledové lezení
 mix všeho

TIP: Víc informací k metodice
skialpu a freeridu nebo
problematice lavin je možné
najít na webu TuleniPasy.cz.
O skialpovém vybavení se dozvíte

Půjč si
u nás
v půjčovně
 skialpovou výbavu
 lavinové sety
 batohy ABS
 mačky, cepíny...
u nás platí:
“Půjč si, kup si”

více na stránkách SvetOutdooru.cz.

Dostupnými místy z Brna nebo Olomouce
je oblast Dolní Moravy, kde je i půjčovna
se skialpovou školou. Pro nácvik sjezdů
ve vzrostlém lesním porostu jsou fantastické
Beskydy, nejvyšší vrchol Lysá Hora je
za dokonalých zimních podmínek rájem pro
skialpinisty. Stačí si jen vybrat.
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Tištěné: Jan Pala, Iva Filová
a kol., Hory a sníh,
Epocha 2010
Publikace InfoHudy
Internet: TuleniPasy.cz,
MountainSki.cz,
WildSnow.com,
TetonGravity.com

Nakup si
u nás na
prodejně
nabízíme
kompletní
sortiment pro:
 skialpinismus
 lavinovou
záchranu
 ledové lezení
 veškeré
outdorové aktivity

Specialisté na skialpinismus
od roku 1998
www.namche.cz

Ve volném terénu je nejkrásnější kreslit po svahu vlastní stopy bez křížení s jinými.

TIPY NA CESTY: KRKONOŠE
TEXT VOJTĚCH DVOŘÁK,
FOTO „SKIALPEM TO ZAČALO“
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Mohlo by se hodit

Mějte v mobilu telefonní čísla na boudy,
na které hodláte dorazit, a uložte si i číslo
na horskou službu: +420 1210. V případě, že
si sami na první skialpovou túru netroufáte,
najměte si horské vůdce. Jedni z takových jsou
HUDY Mountain Guides, kteří pro vás vyberou
optimální trasu, zajistí vybavení a rádi vás
zasvětí do tajů pohybu na skialpových lyžích.

Skialp
v Krkonoších
Výpravy s atmosférou
polárních expedic

Na lyžích se v Krkonoších chodilo odnepaměti. Nejdříve na nich chodili
lesní dělníci hraběte Harracha. Pak je objevili nadšenci v čele s Josefem
Rösslerem-Ořovským. Nebo to bylo naopak? Ať tak či tak, ve sněhu
na hřebenech se začaly objevovat doposud neviděné paralelní stopy.
Takových stop v současnosti pořád víc přibývá a turistika na lyžích
neboli skitouring se rozmáhá. Proto KRNAP mimo jiné ve spolupráci
s Českou asociací horských vůdců vytvořil doporučené skialpové túry.

Doporučené trasy

Velká část z osmi doporučených tras není v terénu vyznačena tyčemi nebo turistickým
značením a některé úseky jsou za určitých klimatických podmínek značně obtížné na orientaci. Tyto trasy pokrývají Krkonoše od východu na západ a nastoupit na ně můžete
v obvyklých „vstupních bránách“. Trasy se dají absolvovat obousměrně, ale určité úseky
jsou vhodnější pro výstup než pro sjezd, což je uvedeno na stránkách KRNAP www.krnap.
cz/popis-tras u každé konkrétní trasy.
Kromě toho tam najdete slovní popisy tras, upozornění na obtížné úseky, GPS souřadnice,
mapy v JPG a popis v PDF ke stažení.
Často se zaměňuje doporučené za povolené. Proto, jak se na stránkách uvádí, je samozřejmě také možné zvolenou trasu kombinovat i s dalšími turisticky značenými trasami
a s ostatními cestami a nelesními plochami v 3. a 2. zóně KRNAP.

Nejen polární vybavení

Protože se pohybujete mimo značené cesty v exponovaných úsecích, je kvalitní vybavení
nutností. Povinným vybavením je lavinový vyhledávač, lopata a sonda. Užitečné jsou
kromě slunečních i brýle lyžařské. Pomůžou vám orientovat se ve vichřici a dívat se před
sebe. Nezapomeňte na lékárničku, náhradní oblečení a kvalitní rukavice. Mapa a buzola
by měly mít ve vašem batohu také své místo.

Vzhůru na pól!

Tvrdé zimní podmínky jsou v Krkonoších vyhlášené. Ne náhodou si německý
přírodovědec dr. Kurt Herdemerten vybral
Jestřábí boudy jako výzkumnou základnu
kvůli podobnosti okolní krajiny se severskou
tundrou. Od roku 1942 tam byla zřízena
vojenská polární škola, cvičící adepty pro
službu na německých tajných polárních
meteorologických stanicích.
Posuďte sami. Průměrná roční teplota činí
na Sněžce pouhých 0 °C. Vítr tu dosahuje
obrovských rychlostí. A když s sebou nese
i sníh, není často vidět od tyče k tyči.

Co na túrách v Krkonoších
zažijete?

Na boudách, které v Česku nemají obdoby,
si můžete dát krkonošské kyselo, sejkory
nebo borůvkové knedlíky. Můžete ochutnat
originální pivo, které se vaří na Luční boudě
v nadmořské výšce 1410 m. Na většině bud
můžete relaxovat v sauně. Posedíte u krbu
nebo kachlových kamen. Poznáte tak naše
nejvyšší hory z jiné perspektivy. A s pocity
polárníka hodinu a půl autem z Prahy!

Co na závěr?

Po krkonošsku vás pozvat „Přijďte pobejt!“
HUDY MOUNTAIN CENTER
• Lokalita: Brádlerovy boudy
• Mammut Avalanche centrum:
testování lavinového vybavení
Mammut Barryvox Element
a Pulse, lavinových batohů Mammut a cvičné laviniště
• Rock Empire Iceclimbing area:
ledolezecká stěna pro začínající
ledoborce, půjčovna potřebného
vybavení
• HUDY Mountain store: nejvýše
položený HUDY obchůdek v ČR!
www.bradlerovy-boudy.cz

TIPY NA CESTY: BULHARSKO
TEXT A FOTO JAN PALA

Traverz strmými svahy
Todorky s nejvyšším vrcholem
Vihren (2914 m) v pozadí.
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Bulharský Pirin

Za netradičním skialpem na Balkán
Bulharsko je známé svými krásnými horami, které v letním období
lákají velký počet návštěvníků. V zimě jsou s výjimkou lyžařských
středisek pohoří Rila a Pirin liduprázdná. Ačkoli nejvyššího vrcholu
Bulharska Musaly (2925 m) můžeme dosáhnout v Rile, z hlediska
skialpových aktivit z jednoho výchozího místa má lepší podmínky
Pirin s nejvyšším vrcholem Vihren (2914 m).
Na své si v Pirinu přijdou jak začátečníci, tak zkušení skialpinisté, kteří si chtějí užít jízdu
na pěkně skloněných svazích. Pro rozježdění ve výborných volných terénech je ideální
zvolit horské středisko Bansko, jehož okolí nabízí rozsáhlé možnosti pro nejrůznější
zimní aktivity od freeridu, přes skialp, sněžnice až po zimní táboření. Variant je tolik, že tu
můžete plnohodnotně strávit třeba týdenní dovolenou a nudit se rozhodně nebudete.

Po slunných pláních nebo kosodřevinou

Na svazích nad Banskem natrénujete jízdu ve volném terénu, kosodřevině nebo vzrostlém
lese i na různých sklonech svahu. Pro případ špatného počasí se nabízejí sjezdy v blízkém
okolí upravených sjezdovek a přilehlých lesích. Pokud je naopak počasí ideální, se sluncem zalitými kopci a čerstvým prašanem, můžete výškové metry překonat sedačkovými
lanovkami Todorka, Banderica 2 nebo Plato a užít si sjezdy z výšky necelých 2600 m.
Přání důkladně potrénovat jízdu v husté kosodřevině si můžete splnit v některém ze
žlábků mezi sedačkami Todorka a Plato. V horní části to jde pohodově, níž už je to často
probíjení se kosodřevinou až po hranici vzrostlého lesa.
Delší a podstatně zajímavější jsou sjezdy východními svahy a stěnou Todorky (2746 m),
nad nejvyšší stanicí sedačky ale často hrozí zvýšené lavinové nebezpečí. I po čerstvém
sněžení jsou ale bezpečné sjezdy pokroucenými žlábky a pláněmi od hrany sjezdovek
dolů na silnici vedoucí od chaty Vihren do lyžařského střediska.

Skialp v okolí chaty Vihren

Chata Vihren (1950 m) je ideálně situována
v úzkém údolí. Přímo na východ se nad ní
vypíná stejnojmenný, 2914 metrů vysoký
nejvyšší vrchol Pirinu, zatímco na západ ční
východní stěna Todorky. Okolí chaty nabízí
varianty pro jakékoliv počasí a sněhové
podmínky od lehkých výstupů a sjezdů až
po náročné túry na okolní vrcholy.
Za špatné viditelnosti je možný sjezd
do oblasti biatlonového areálu, kde začíná
nefunkční sedačková lanovka Tzarna Mogila
vedoucí do výšky přibližně 2500 metrů
na západní svahy vrcholu Tsamomorilski
chal (2681 m). Přilehlá sjezdovka střední
obtížnosti s převýšením přibližně 800 metrů je
ponechána svému osudu, čímž vznikl výborný
volný terén, který je v dolní části vylepšen
o slalomový charakter kvůli zarůstání náletovými stromy.

Vrchol Todorka

Na Todorku je několik variant výstupů:
nejjednodušší je od horní stanice lanovky,
další dva začínají u chaty Vihren. Za ideálních
sněhových podmínek a se stupněm jedna
lavinového nebezpečí je možný přímý
výstup od chaty, který se dá v dolní části
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INFORMACE NA CESTU
Kdy vyrazit: Leden – březen, podle
aktuálních sněhových podmínek
i později na jaře.
Cesta do Banska: Nejrychlejší
letecky do Sofie, a pak autobusem
do Banska. Další možností je pravidelná autobusová linka Praha – Sofie
a potom do Banska. Individuálně je
možné dojet vlastním autem.
Ubytování: Přímo v Bansku nebo
sousedním Dobriništi je velké
množství ubytovacích kapacit, stačí
si jen vybrat. V případě zaměření jen
na skialpové aktivity je vhodnější
si předem domluvit spaní na některé
z chat v severně orientovaných
údolích.

podniknout na pásech, ale výš se musí
stoupat převážně pěšky. Třetí variantou
je průstup údolím od chaty na jih, obejití
celého masívu Todorky s postupným
získáním výšky a závěrečným výstupem
po severně orientovaném hřebenu.
Zatímco hlavní výstupové trasy
na Todorku jsou tři, sjezdových možností
je nepřeberně. Při zvýšeném lavinovém
nebezpečí se přejíždí z vrcholu po hřebenu do lyžařského střediska nebo
po třetí výstupové trase. Za dobrých podmínek ovšem nabízejí východní svahy
Todorky sjezdy dlouhé až 800 výškových
metrů s doslova leteckými výhledy
na chatu Vihren v údolí.

Na nejvyšší vrchol Pirinu

Zdolání hory Vihren začíná výstupem
do sedla pod Vihrenem, odkud vede
na vrchol strmý hřeben, jenž v době bez sněhu tvoří skalní plotny. Sjet z nejvyššího vrcholu
Pirinu se dá za dobrých podmínek přímo stěnou, pro začátečníky a za horšího počasí je
vhodnější sjezd po výstupové trase a ze sedla dolů.

Skialp v okolí chaty Demianica

Další výborné skialpové svahy najdeme v dolině nad chatou Demianica. Od odbočky letní
cesty údolím Demianica se po cestě, loukami a lesem šlape na pásech až k chatě do výšky
1895 metrů. Od chaty vlevo výše v údolí jsou svahy se sklony podobnými jako na Todorce,
ale napravo je možné kus nad chatou odbočit a strmými svahy a mírnými pláněmi se
dostat do oblasti Vasilacki Cukar (2615 m). Odtud se dá přejít až do oblasti Todorky, ale
lepší variantou je sjezd strmými traverzy pod skalami zpátky k chatě Demianica a údolím
do Banska.
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Freeride v kosodřevině a lese na svazích Todorky.
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Kouzlo Queenslandu

Trekování na severovýchodě Austrálie
Blíží se zima a naše horská střediska se připravují
na nápor lyžařů. Přesto není od věci začít právě
teď plánovat na příští léto hodně vzdálenou
dovolenou. Příprava chce čas, je možné
QUEENSLAND
vyladit cenu letenek či v klidu obnovit
vybavení. Z tohoto pohledu nejsou
prázdniny 2016 vlastně vůbec daleko. Jednou
z odlehlých, lákavých a pozoruhodných
možností je severovýchod Austrálie.
Cairns

AUSTRÁLIE

Brisbane

Kdy do Austrálie

Queensland leží na východním pobřeží v pásmu střední až severní Austrálie. Vyplatí se
cestovat sem mezi květnem a zářím, kdy tu panuje místní zima, či spíš období sucha. Což
znamená teploty 20 – 30 ºC a méně deště. Největší nápor turistů je tu v červnu až srpnu,
kdy jsou ale také nejvyšší ceny. Naopak pro období dešťů od října do března počítejte
s horkem, mimo pouště i s vlhkem a častými záplavami (některé parky bývají zavřené).
Opačné jsou termíny pro návštěvu jihu Austrálie a třeba Nového Zélandu, kde je nejvhodnější období od listopadu do března.

Jak vidí Australani trekování

Nabídka trekování se v Queenslandu soustředí na národní parky, ve kterých jsou značené
treky i dostatečný počet kempů (od bohatě vybavených až po pouhá místa k táboření).
Většinou jde o jednodenní trasy, vícedenní musí člověk cíleně hledat a kombinovat kratší

treky. Ale situace se rychle zlepšuje, stačí
zadat do vyhledávače „Great Walks of Queensland“ a můžete si vybrat včetně stažení map
a plánků. Značení v terénu není nijak závratné,
často jde jen o kolečka a pruhy červené barvy,
šipky na kamenech či pásky uvázané na stromech, čas od času směrovka na rozcestí.
Pralesem vede pěšina celkem spolehlivě,
pokud ovšem nenarazíte na neoznačené rozcestí. Rozhodnout, kudy dál, je někdy obtížné.
Některé treky vyžadují permit nebo rezervaci
předem. Nezvyklým momentem je forma
placení kempování na odlehlých trecích.
Hned na začátku trasy u informační cedule
vložíte do papírového sáčku příslušný obnos,
zalepíte a zasunete do schránky (podobný
systém je v zastrčených kempech v USA).
Nikde ani živáčka a člověk přemýšlí, jak by
taková instituce dopadla třeba v Krkonoších.
Pak se zastydí a podle pokynů zaplatí.

Do národního parku

Australské parky jsou rozmanité. Na výběr
jsou deštné pralesy, pozoruhodné ostrovy,

TIPY NA CESTY: AUSTRÁLIE
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obrovité stromy podivných proporcí, skalní
útvary i horské terény, pro nás nezvyklá zvířata
i ptáci a všechno korunují prastaré skalní
kresby původních obyvatel. Když opadne
prvotní zájem o klokany, můžete se soustředit
na unikáty jako je ptakopysk, kasuár, krokodýli, úžasná termitiště či obrovité fíkovníky
s oponou vzdušných kořenů. Nevýhodou největších atrakcí je bohužel velká návštěvnost,
a proto doporučujeme vedle turisticky známých cílů vybrat i některý odlehlejší trek. Mezi
queenslandské parky s nabídkou pěkných
treků patří například Lamington, Carnarvon,
Wooroonooran, Glass House Mountains,
pobřežní treky a třeba i ostrov Fraser. Vzdálenosti jsou značné, rozloha Queenslandu je
dvojnásobek Německa a Francie dohromady.

Deštný prales, vlhko a pijavice

Málokdo z trekařů si nechá ujít cestu deštným pralesem. Velebné prostředí deštného
pralesa rozhodně stojí za delší návštěvu,
i když ho v představě máme asi trochu
hustší a na pohled víc neprůchodný, než
jaký je ve skutečnosti. Ale zkuste se vydat jen
kousek mimo stezku. Ostnité šlahouny keřů
a lián vás brzy přesvědčí, že ta průchodnost
je jen zdánlivá. Ačkoliv je období sucha,
v deštném pralese působí tento termín
komicky, protože často prší a velká vzdušná

Cesta deštným pralesem je plná zážitků včetně neodbytných pijavic.

vlhkost pronikne všude a vším. Příkrov korun stromů je majestátní a člověk má pořád
tendenci hledět nahoru. Dole zatím vládnou zástupy pijavic, proti nimž téměř není
obrany. Píďalkují po botách i oblečení a hledají nezakryté místečko (úplně zakrytí jít
nevydržíte). Pokud si vetřelce včas nevšimnete, změní se pijavička dlouhá dva centimetry ve skoro na prst tlustou pěticentimetrovou potvoru, která nejde odtrhnout, protože
klouže mezi prsty jak odporné žužu (znalci doporučují dotek zapálenou cigaretou, což
pijavici přesvědčí, že se má pustit). Když se
pijavice konečně zbavíte, její účinný prostředek
proti srážlivosti krve způsobí mnohahodinové
krvácení i z nepatrné ranky. To ale zažijete
spíš v divočině, mezi davy turistů na okraji
deštného pralesa pijavice nenajdete.

Na nejvyšší vrchol
Mt. Bartle Frere

Výstup na Mt. Bartle Frere je v dešti náročný, značení má podobu šipek a pásků
uvázaných na stromech.

Zážitky z deštného pralesa poskytne trek na Mt.
Bartle Frere (nejvyšší hora Queenslandu 1622
m, jinde 1657 m) v parku Wooroonooran. Startujeme kolem poledne z Josephine Falls (pouhých
100 m n. m.), čeká nás dlouhý výstup deštným
pralesem. Vlhkost násobí mrholení, které vydrží
po celou dobu výstupu. Počítáme s přespáním, noc si nechceme nechat ujít. Stoupáme
vytrvale po kořenech i balvanech a s posledními
zbytky světla mizí představa vhodného místa
na nocleh. Stavíme stany na jediné hrbolaté
rovince pokryté kořeny a kmeny stromků. Noc
je magická, ale provlhlí, s krvavýma nohama
od pijavic a za bubnování kapek padajících
z listů si to užíváme jen minimálně.

Výběr z novinek
2016
Brody na cestě dají zabrat i 4x4 terénním autům.

Transibiřská magistrála
Japonsko a Korea

Dobročinný kurz
buddhismu v Ladakhu
Omán a Dubaj

Moldávie na kole

Přírodní šperky Srbska
Apeniny MTB

Everest BC a Gokyo

...a dalších 180
druhů inspirce
právě vyšlo v
novém katalogu!

Ráno přestává mrholit a začíná pořádně pršet. Region má nejvyšší vodní srážky v celé Austrálii, naprší tu i přes 10 000 mm za rok. Zdoláváme pásmo obrovitých balvanů a konečně
jsme na vrcholu (čistý čas výstupu byl necelých 7 hodin). Rozhled je nulový, ale jako velký
úspěch bereme, že ustává déšť. Pokračujeme dál a po odpočinkové rovinaté hřebenovce
nás čeká tříhodinový náročný sestup. Celá trasa je 15 km dlouhá a dá se zvládnout
i za jeden den (ale spíš bez zátěže, což se vzhledem k nepředvídatelnému počasí nedoporučuje). I bez časového stresu tu o zážitky opravdu
není nouze.

Outback a korugace

Slovo outback charakterizuje téměř pusté
a odlehlé vnitrozemí Austrálie. Civilizaci najdete
hlavně v pobřežní části kontinentu a sem
dosahuje minimálně nebo vůbec, což platí
i pro outback Queenslandu. Na cestu je vhodné
terénní auto, se kterým objevíte další pro Evropany málo známé slovo korugace. Znamená
roletový povrch na nezpevněné silnici (zpevněných je tu minimum), kde auto poskakuje jako
splašená koza. Dodržet doporučovanou rychlost
65 – 70 km/h (účinky jsou nejmenší) je pro
nezvyklého řidiče hrůzná představa. Pak ovšem
nezbývá než stovky metrů a často i několik kilometrů hopsat rychlostí 20 km/h po hliněné valše
a snažit se nepřekousnout si jazyk.

Čtyřkolka

Místní dobrodruzi se do outbacku vydávají v 4x4
autech s několikanásobně zajištěnou bezpečností a se záložním pitím, jídlem i vybavením
pro případ poruchy či delšího pobytu v divočině.
Většinou tam není žádná vybavenost, naopak
časté jsou brody, strmé srázy a skalnatý terén
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na cestě. Také na výchozí body odlehlejších treků často nelze dojet jinak než čtyřkolkou. Speciálně označené cesty (např. "very rough 4WD track") v outbacku rozhodně nejsou pro slabé povahy, čas od času musíte z vozu, abyste posoudili, jak
projet další překážku. Mezi nejslavnější patří The Old Telegraph Track, historická
trasa mířící pralesem, bažinami a hlubokými brody na nejsevernější výběžek kontinentu. Projet cestu sledující trasu historického telegrafu je velmi respektovaným
výkonem (pozor, vozy z půjčovny tady nemusí být pojištěny).

Neuvěřitelná termitiště

Když opustíte pásmo pralesů lemujících pobřeží Tichého oceánu a zamíříte do outbacku, nemůžete minout obrovité stavby australských termitů. Živí se odumřelým
rostlinným materiálem a mimo jiné vytrvale připravují polotovary pro hudební
nástroje didgeridoo. Jen asi pětina druhů staví hliněná termitiště. Ale ti jsou tak
skvělí stavitelé, že rozum zůstává stát. Několik druhů staví tzv. kompasová termitiště, což jsou úzké deskovité, až 3 m vysoké zubaté stavby velmi přesně orientované
severojižním směrem. Důvod je jednoduchý, zatímco dopolední slunce z východu
a večerní ze západu stavbu příjemně zahřívá, vražedný úpal poledního slunce se
termitiště téměř netýká. Ještě šikovnějším stavitelem je nasut australský. Dokáže
postavit neuvěřitelné, až 7 m vysoké zaoblené hliněné věže z jílu smíchaného se
slinami, který ztvrdne jako beton.
Dalo by se psát dlouho. Popsat jen největší hity Queenslandu by zabralo několik
dalších stran. Třeba Velký bariérový útes, dlouhý přes 2000 km, kde žije asi 1500
druhů ryb a několik tisíc druhů měkkýšů (patří ke světovému bohatství a jeho
návštěva spojená s potápěním je nezapomenutelná). Zajímavou věcičkou je
Mezi termity je nejpilnějším stavitelem nasut
australský, jeho termitiště sahají do výšky až 7 m.

bumerang, který každý zná, ale málokdo s ním
umí házet (což vás tady ochotně naučí a levákům
vysvětlí, proč nemůžou házet stejným bumerangem
jako praváci). Bez reptání vyklidíte místo silničním
vlakům (road train). Jsou to kamiony se čtyřmi i více
přívěsy a délkou přes 50 m, které se řítí pustinou,
a vy víte, že s ohledem na vlastní bezpečnost
zásadně nezpomalují a nevyhýbají se. Pohled
na noční oblohu zase prakticky ukáže, že oproti
Evropě stojíte hlavou dolů. Jen s obtížemi poznáte
několik málo souhvězdí z okraje naší oblohy, která
tu jsou viditelná, protože na ně hledíte obráceně.
A slavný Jižní kříž zase překvapí svou nenápadností.
Zůstaňme ale u trekování, které tady nádherně voní
dálkami, a pokud po podobném dobrodružství
pošilháváte, je právě čas začít s přípravou.
QUEENSLAND
Rozloha: 1 852 642 km²
Počet obyvatel: 4 691 000
Queensland je spolkový stát
na severovýchodě Austrálie. Zhruba 45 %
obyvatel žije v hlavním městě Brisbane
(třetí největší město v Austrálii).
Obrovitý fíkovník zelenavý (Ficus virens) pojmenovaný Cathedral Fig Tree.
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Jedeme na běžky!
Poznejte naše hory

Krkonoše, Sněžka
od Poledních kamenů.
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Běžkaři mívají sklon jezdit na „svoje“ hory, kde znají terén, ubytování i možnosti občerstvení.
Což takhle vyrazit jednou jinam? Připravili jsme běžkařské pozvánky na troje naše hory
s možnostmi buď plně využít strojově upravované trasy, nebo je naopak co nejvíc vynechat.

První pozvání je do Moravskoslezských Beskyd (dále jen Beskydy). Pro běžkaře nejsou top
destinací jako třeba Jizerky nebo Krkonoše. Je to způsobeno absencí hlavní hřebenovky,
nebo něčím úplně jiným? Nevím, nejsem bůhvíjaký běžkař a s běžkami vyrážím do hor
sporadicky, ale vždycky do mých milovaných Beskyd, které povětšinou zaručují minimum
lidí a spoustu práce pro nohy, které si musí samy razit stopu strmými svahy.

V Beskydech běžkařskou
repre neuvidíte, ale...
Musím ale říct, že na zlepšení situace se pracuje. V rámci projektu „Beskydská magistrála“
(není zaměřen jenom na zimu) vznikly nové trasy či byly propojeny ty dosavadní. Vytvořen
byl také jednotný informační systém (beskydska-magistrala.msregion.cz/zima), zásobený
aktuálními informacemi o sněhových podmínkách a počasí obecně.

Místo pro výletování i tvrdý trénink

Pohoří může být díky svým hluboko zařezaným údolím opravdovou výzvou i pro ty nejzdatnější běžkaře. Stopy poctivě vyšlapané běžkaři a vyjeté skútrem či rolbou jsou zhruba
stejně zastoupené. To znamená, že se můžete těšit na kondiční jednosměrné udržované
trasy, ale také na výzvy, čekající na přijetí. Odměněni můžete být v ideálním případě
inverzí, podtrhující výhledy na Jeseníky, Malou Fatru nebo Západní Tatry.
Z toho, co jsem v Beskydech na běžkách viděl, musím jednoznačně doporučit „nejprofláklejší“ běžkařskou trasu Beskyd: Pustevny – Martiňák. O víkendu tady sice narazíte
na milion lidí, plus mínus sto tisíc, ale tahle trasa opravdu stojí za to. Doporučuju tedy

vyrazit buď brzy ráno, anebo mimo víkendy.
Osm kilometrů dlouhá hřebenovka, která
vede kolem vrcholů Čertův Mlýn či Bukovina,
v sobě skrývá pohodové převýšení 245 metrů
a nádherné výhledy na Hostýnsko-vsetínskou
hornatinu.
UPRAVOVANÉ TRASY
V ČESKÉ ČÁSTI BESKYD
• Běžecké tratě v okolí Mostů
u Jablunkova
• Lysohorská běžecká magistrála
• Lyžařská běžecká trasa Travný
• Lyžařské běžecké trasy v oblasti
Pustevny
• Lyžařská běžecká trasa pod Velkým Javorníkem
• Lyžařské běžecké tratě v oblasti
Bílá – Staré Hamry
• Lyžařské běžecké trasy
ve sportovně rekreačním areálu
Ostravice
• Lyžařské běžecké trasy ve Vsetínských vrších a Javornících
• Traverzové cesty Těšínských
Beskyd

TIPY NA CESTY: NAŠE HORY NA BĚŽKÁCH
TEXT HONZA HARÁČ, JAN ŠŤOVÍČEK A RADKA LHOTSKÁ, FOTO AUTOŘI A JANA BLECHOVÁ

„Tvrďáci“ určitě rádi vyrazí na nejvyšší vrchol
Moravskoslezských Beskyd – Lysou horu
(1323 m). Musí se připravit na čtrnáct kilometrů s převýšením 800 metrů. Strojově upravovaná trasa začíná na „Albínově náměstí“
a pokračuje kolem Malenovického kotle přes
Ivančenu k vrcholu.
Znalci zimních Beskyd mě určitě pomluví,
a to plným právem, protože dvě výše zmíněné
trasy jsou pouhým zlomkem toho, co je
v tomto pohoří s běžkami na nohou k mání,
ale více prostoru se mi nedostává. Proto jako
omluvu a pobídku k dalšímu hledání najdete
na první stránce výčet upravovaných tras.

Mimo hlavní trasy jsou Beskydy v zimě liduprázdné.

V Krkonoších se střídají stopy
neuplatní technika, a areály spojuje jen soustava
svépomocí vyšlapaných stop. Upravené trasy s menšími
sklony tak náhle vystřídá nahrubo prošlapaná stopa
s příkrým stoupáním i prudkými sjezdy. Naopak, mnohakilometrová hřebenovka, klikatící se mezi zasněženou
kosodřevinou, může být přerušena upravenými úseky
tam, kam dosáhnou otočky z běžeckých drah. Všechny
zimní trasy jsou v otevřeném terénu trasovány tyčemi, ať
už mají barevné značení KČT či nikoli. Až vysoko u hřebenových partií se nachází velký počet chat a bufetů,
kde se lyžaři mohou občerstvit, případně odpočinout si
a ukrýt se před špatným počasím.

Z Horních Míseček na Vrbatovu boudu
Jednotlivé oblasti Krkonoš od sebe oddělují
hluboká údolí. Pohled do Dlouhého dolu
na Úpské rašeliniště s Luční boudou,
vpravo Studniční hora, v pozadí Sněžka.

Pro vyznavače spíše sportovního stylu, preferující utažený manšestr a bruslení, je vhodná trasa

Běžkařům nabízejí Krkonoše rozmanité
terény a pokoušet se je charakterizovat jako
celek by bylo krajně neúčelné. Na rozsáhlých
planinách Pančavské a Labské louky, na Pláních nad Špindlem či Pecí pod Sněžkou jsou
perfektně upravené běžecké areály se strojově
připravenou stopou pro klasiku i s manšestrem pro bruslení. V nižších polohách
(Benecko, Mísečky, Žalý a okolí Harrachova)
využívají preparované trasy síť lesních cest,
zdejší tréninkové okruhy mají blíž ke sportovnímu stadionu v přírodě než k turistice.
Zmíněné oblasti většinou oddělují hluboká
údolí či ostré vrcholové partie, kde se

Na hřebenech západních Krkonoš.
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z Horních Míseček na Vrbatovu boudu. Má sice dost dlouhé
stoupání, ale vybruslit se to dá. Odměnou jsou urolbované
trasy na Labské louce. Před pramenem Labe se odbočí
k Vosecké boudě a od ní zase po upravených stopách následuje téměř nekončící sjezd kolem Mumlavských vodopádů
do kolébky krkonošského lyžování – do Harrachova. Pak
lanovkou na Čertovu horu a po upravené stopě nahoru – dolů
– nahoru – dolů až na Dvoračky. Poprvé za celou cestu přichází
dlouhé prudké stoupání neupravenou, jenom prošlapanou
cestou kolem Růženčiny zahrádky na Zlaté návrší. Tady,
u mohyly Hanče a Vrbaty, okruh končí a zbývá už jen sjezd
po silnici zpátky na Mísečky. Trasa měří asi 40 km po řezaných
prefabrikovaných stopách.

Okruh ze Špindlerovky
do Špindlerova Mlýna

Kdo preferuje spíš klasický turistický styl, může vyjet autobusem
ze Špindlerova Mlýna na Špindlerovku. Odtud prudkým stoupáním (slabší povahy sundávají lyže) na Malý Šišák a dál cestou
po polské straně. Její stav záleží na aktuální sněhové situaci,
někdy je tu prošlapaná krásná, uhlazená stopa, jindy nezbývá,
než se prodírat hlubokým sněhem. Cesta úbočím s výhledy
do dalekého Polska vede asi hodinu a půl k výrazným Poledním
kamenům (tyčové značení v tomhle úseku nahrazují mohutné
dřevěné sloupy, pozůstatky pohraničního plotu z doby po druhé
světové válce).
Nedaleko odtud bývala nejhezčí bouda téhle části Krkonoš,
Bouda Korunního prince Jindřicha. Ta padla za oběť českým
nacionálním náladám po první světové válce. Pokud je hodně
sněhu, vede tyčové značení přímo přes klečový porost (cesta je
frekventovaná a jedině bezprostředně po větší vánici nebude
stopa projetá). Pokud je sněhu málo, používá se letní cesta nad
ledovcovými jezírky Maly a Wielki Staw, která ovšem bývá notně
zledovatělá. V obou případech vedou tyče až k bývalé Obří boudě
na úpatí Sněžky, dnes je tu jen polská bouda Slezský dům. Výstup
na Sněžku doporučuju bez lyží, stezka bývá zledovatělá, plná lidí
a na lyžích se ani v jednom směru jet nedá. Od Obří boudy kličkuje
tyčemi značená cesta přes Úpské rašeliniště ke slavné Luční
boudě. Často tu vládne nepříznivé počasí, které podtrhuje skandinávský charakter pohoří (není náhoda, že Wiese Baude, Luční
bouda, sloužila za války jako výcvikové středisko wehrmachtu
před útokem na Sovětský svaz).
Od Luční boudy je možné se vrátit zimní cestou tzv. Mordorem
(nazývá se tak od bezsněhové zimy 2007, kdy mnoho lyžařů
v praxi poznalo, proč je cesta výlučně zimní) po Stříbrném
hřebeni zpět na Špindlerovku. To je klasický, středně náročný
okruh na Sněžku o délce asi 20 km. Druhá možnost je zamířit
na Výrovku, Bufet na rozcestí a na Pláně, kde cesta ústí přímo
na upravované běžecké trasy. Po nich až k lanovce na Pláni
a po některé ze sjezdovek (pro běžkaře doporučuji modrou)
zpět do Špindlerova Mlýna. Prodloužený okruh má asi 25 km
tradičních stop.
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Součástí šumavských běžeckých tras jsou dlouhá táhlá údolí.

Šumava láká na ideální terény
Pokud můžeme o nějakých českých horách
říct, že jsou ideální pro běžky, pak je to rozhodně Šumava. Její jedinečnost tkví v ideální
geomorfologické stavbě celého území.
Šumava je na německé straně až překvapivě
strmá, ale na té české se rozvolňuje do vysoko
položených plání, slatí a mokřadišť s nadmořskou výškou okolo 1000 m.
Trasy jsou rozesety po celé délce české
i německé Šumavy a většina z nich je v příjemné úrovni plání jen s malým převýšením.
Někde se není možné vyhnout stoupání či
sjezdům, ale nejsou nijak drastické a za dobrých sněhových podmínek je zvládne i průměrný lyžař. Výhodné jsou pro rodiny s dětmi
a pro seniory – a na Šumavě se jich pohybuje
mnoho – stopy jsou jasně značené a dobře
popsané. Denně čerstvé informace jsou
na webových stránkách www.bilastopa.cz.

Kolem Šumavské magistrály

Od Železné Rudy až k Lipnu vede hlavní trasa
zvaná Šumavská magistrála. Spojovací linie
v délce 140 km umožňuje napojení na jednotlivé oblasti s možností občerstvení nebo
ubytování. Celková délka udržovaných tras
na Šumavě je uváděna až 400 km. Občerstvení
je možné nalézt v každé větší obci.
Dílčí oblasti mají své perly, které jsou vhodné
jako cíle kratších či delších běžkařských

výprav. V oblasti Železné Rudy se dá dojet na Černé jezero (stopa na Čertovo jezero je
poněkud náročnější), v oblasti Prášil (bývalý vojenský újezd) je jezero Laka, Prášilské jezero
a vrch Poledník s rozhlednou. Velmi krásná je oblast Modravy s lyžařskými stopami podél
potoků, které v soutoku vytvářejí Vydru. Podél Roklanského potoka jde dojet na Javoří pilu
či dál, podél Modravského potoka na Březník, podél Filipohuťského potoka na Filipovu
Huť a dál na Horskou Kvildu či Kvildu.
V centrální oblasti Šumavy je nejpopulárnější úsek Šumavské magistrály mezi Kvildou
a Horskou Kvildou – v sezoně je tady projeto až šest stop. Nevynechejte zaniklou obec
Bučina s replikou železné opony (s možností přejezdu do Finsterau) a nedaleké Knížecí
pláně, což je také zaniklá obec s půvabným obnoveným hřbitovem – kouzelné místo
s všudypřítomnou smutnou historií. Jediná přeživší chalupa slouží jako turistická hospoda
– mimochodem, s výbornou kuchyní a se skvělou obsluhou. Oblast od Strážného přes
Stožec a Novou Pec až k Přední a Zadní Zvonkové je napojena na Schwarzenberský plavební kanál a využívá jeho příznivé vedení po vrstevnici.

Nejkrásnější trasa

Z výchozího bodu na Modravě se dáme velmi lehkým a pozvolným stoupáním skvěle udržovanou stopou až na Březník, samotu známou z Klostermannových povídek a románu
Ze světa lesních samot. Pokocháme se jižním pohledem na vrchol Luzného a vrátíme se
zpátky na křižovatku „Na Ztraceném“. Náročnější stoupání přes Ptačí nádrž nás vyvede
na Černou horu, kde si při dobrém počasí užijeme výhled na Alpy. Příjemným sjezdem
dojedeme k pramenům Vltavy, jednomu z nejpopulárnějších míst. Vrátíme se na křižovatku U pramene Vltavy a prudce vystoupáme okolo vrcholu Stráže. Následuje ostřejší
sjezd na Bučinu, zaniklou obec s pozůstatky železné opony a možností občerstvení.
Před hraničním přechodem odbočíme vlevo směrem na Knížecí Pláně – tady při horších
sněhových podmínkách opatrně. Rozhodně se dá doporučit odbočka na obnovený
hřbitov s rozvalinami kostela a občerstvení na Hájence. Na cestu zpět je možné zvolit
směr na Borová Lada po Šumavské magistrále – buď znova přes Bučinu na Kvildu, nebo
po vrstevnici se vinoucí Židovou cestou. Přejezd na Modravu přes Březovou horu (nejprve
stoupání do strání nad Kvildou a potom sjezd podél Filipovy huti až na Modravu) zakončí
celý výlet v délce asi 48 km.
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Královna
na ledu
Česká mistryně

v ledolezení Lucie Hrozová
Lucka Hrozová je téměř synonymem českého ledolezení,
v souvislosti s nikým jiným o tomto druhu lezení snad v Česku
neuslyšíte. Ačkoli se lezení věnuje od malička, se svou mrazivou
královskou disciplínou začala až v 18 letech. Od té doby se prolezla
ve světových pohárech mezi nejlepší lezkyně planety a ve velmi
vyrovnané konkurenci dokázala pro Českou republiku získat i ten
nejcennější kov.
Ohánět cepíny se Lucka umí i mimo led, na skalách přelezla s jejich pomocí jako první
žena na světě některé z nejtěžších mixových a drytoolingových cest. Už jejich jména Ironman, Superman a Spiderman dávají tušit, že to nejsou cesty pro křehké slečny.
Během rozhovoru je z Lucky Hrozové cítit respekt k horám a lezení všeobecně, však také
sama zažila situace, kdy šlo doslova o život. Zároveň ale špičková lezkyně prozrazuje, že
v současné době jí častěji než na skalách stoupá adrenalin v krvi ve chvíli, kdy má sednout
za volant.
LEDOLEZENÍ A DRYTOOLING

Obě tyto lezecké disciplíny se
provozují s cepíny a v mačkách,
chybět nesmí helma. Při ledolezení
se překonávají ledopády a ledové
stěny, zatímco při drytoolingu se
leze po skalách. Kombinaci lezení
po ledu a skále můžeme najít
na mixových cestách.

Loni jsi vypustila závody
evropského i světového poháru.
Proč ses rozhodla mezinárodní
série závodů vynechat?

Nebyly finance. Zároveň jsem si říkala,
že by nebylo špatné po škole získat nějakou praxi. Jezdit na svěťáky se s prací
rozhodně nedá skloubit. Celou sezonu

jsem na cestách, odjedu v prosinci a domů se
vrátím až v březnu.
Teď se ale chystáš znovu naskočit
do závodního kolotoče. Jak jsi to
vyřešila s prací?

Skončila jsem. Momentálně trénuju děti
a vypomáhám v našem lezeckém centru
v Holešovicích. Tohle si umím domluvit operativně, ale být někde na plný úvazek od devíti
do šesti zkrátka nejde.
Myslíš, že je po roční pauze možné
vrátit se zpátky rovnou mezi špičku?

Chci se na závody dobře připravit, rozhodně
to ale po roční proluce nebude jednoduché.
Ledolezení je poměrně nová disciplína a neustále se vyvíjí. Když chcete být nejlepší na světě,
je potřeba sledovat nejnovější trendy.
Jaké máš na nadcházející sezonu
ambice?

Já hlavně doufám, že budu zdravá, protože
mě teď často trápily angíny. Ráda bych se
dostala do finále, a kdyby to zacinkalo, tak by
to bylo super.

OSOBNOST: LUCKA HROZOVÁ
PŘIPRAVILA NATÁLIE ŠÍROVÁ, FOTO ARCHIV LUCIE HROZOVÉ

V roce 2013 jsi během jednoho týdne
zdolala jako první žena cestu Iroman
a získala zlato ve Světovém poháru
v ledolezení v rumunském Busteni. Máš
pocit, že to byl pro tebe přelom?

V tu dobu jsem měla výbornou formu. Ne
že bych formu jindy neměla, ale i když je
člověk nejlepší na světě, není jednoduché
to na závodech prodat. Světová špička
je hodně vyrovnaná a zároveň při lezení
s cepíny hodně rozhoduje znalost chytů
(každá země používá jinou sadu chytů,
které se liší například v umístění otvoru pro
cepín apod.). Já si zatím nemůžu dovolit
nakoupit si od každé sady chytů, jako to
dělají velké týmy, a je těžké tenhle handicap
dohnat. Časový limit je krátký a člověk
nemůže váhat.
Nepřipadá ti nefér, že úspěch závisí
na takovéhle maličkosti?

Do určité míry mi to přijde nefér, nespravedlnost se ale vyskytuje u všech sportů.
Někdo má rychlejší formuli, někdo jede
na soustředění... Občas je těžké na psychiku
nepřipouštět si tu nevýhodu a věřit si. Snažím
se nesoustředit se na věci, které nemůžu změnit, ale zaměřit se na to, co by naopak mohlo
být mojí výhodou.
Postupně ses dostala v mistrovství ČR
na stupně vítězů ve všech lezeckých
disciplínách. Která z nich je ti pocitově
nejbližší?

Mně se líbí všechny, vždycky jsem byla
všestranná. V současnosti jsou mi pochopitelně blízké ledy. Ledolezení jako disciplína se
ale rychle rozvíjí a specializuje a člověk by se
musel věnovat výhradně jemu. Já v létě nechci
trénovat na stěně s cepíny, chci lézt venku a mít
z lezení radost.

Během lezení
hrozně mrznu,
nasadím útrpný
mód a prostě lezu.
Až když to zvládnu,
následuje pocit
euforie.
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Jaký vývoj jsi v ledolezení za tu dobu, co závodíš, pozorovala?

Mám pocit, že jde čím dál víc o rychlost, aby se zvýšila atraktivita pro diváky. Má to spád,
ale je to na úkor obtížnosti. Osobně preferuju těžší cestu a víc času, ale chápu, že to není
tak „koukavé“.
Nechyběli ti během posledního roku lidé, které jsi na závodech potkávala?

Jak kdo, mám ve světáku pár blízkých přátel, se kterými jsem se viděla i tak. Jen to nebylo
na závodech, ale třeba na skalách. Závody jsem ale moc nesledovala, bylo mi trochu líto
na ně koukat.
Panuje na závodech mezi holkami rivalita? Cítíš ji někdy ty osobně?

Je to celkem častý jev, i když někdy je ta rivalita spíš nevyslovená. Ti nejlepší musí dřít,
takže se logicky na závodech chtějí porovnat. Věřím na princip karmy, takže nepřeju
nikomu nic špatného. Soustředím se na cestu, ta je můj soupeř.

Co považuješ za svůj největší úspěch?

Asi nepovažuju za největší úspěch to, co by
za něj označili ostatní, třeba jako když přelezu
nějaké hodnotné číslo. Já třeba považuju
za větší úspěch, že jsme přežili bez úhony
nouzový bivak při výstupu severkou na Mnicha (cesta Nollen Route severní stěnou na švýcarskou čtyřtisícovku Mönch). Větší zima mi
snad v životě nebyla. V takových situacích se
nedá říct: „Já už nemůžu“ a jít domů.
Tam už šlo přece jen o život…

To rozhodně. Ještě daleko větší štěstí jsme
měli, když se nad námi s Mírou (Lucky lezecký
parťák Míra Matějec) loni při slanění na cestě
Jedi Master v Itálii utrhla lavina a my vyvázli
živí. Takové zážitky pak dávají poměřování
úspěchů úplně jinou dimenzi.
Ledolezení mi přijde oproti lezení
po skalách daleko nebezpečnější. Ledy
se lámou, cepíny létají. Máš někdy
strach? Stalo se ti, že jsi nějakou cestu
kvůli nebezpečnosti vzdala?

Strach mívám, na ledolezení se snadno stane
průšvih. Loni v zimě jsme se s Mírou na jednu
cestu vykašlali. Bylo to po vlastním, ta skála
byla rozchrastaná, člověk tam visí ve vlastním
štandu a říká si, jestli se nezabije.
Kolik zranění jsi už utrpěla?

Zranění jsem měla spoustu, ale málo z nich
z lezení. Měla jsem šestkrát zlomenou ruku,

Ve starším rozhovoru s tebou jsem četla, že jsi zimomřivá. Jak to jde
dohromady s lezením po ledu?

Špatně. Vyrovnávám se s tím hůř než třeba chlapi, kolikrát mi omrzly prsty, když byl parťák
ještě v pohodě. Jednou dokonce i tady v Česku.
Odstonala jsi někdy lezení na mraze?

Přes vánoční prázdniny jsme byli s kamarády lézt na ledech, pojali jsme to punkově, spali
jsme v autě. Lezli jsme třeba v –17 °C, celý den mrzlo, fučel vítr, stékala po nás tající voda.
Večer jsme přišli do vymrzlého auta, které jsme zadýchali na –7 °C. V takovém mrazu jsem
ani neusnula. Odskákala jsem to angínou.
Je pro tebe hlavní překážka při ledolezení zima, nebo spíš nebezpečí?

Asi oboje. I když jsem lezla něco na skále sólo (bez jištění), tak mi to nepřišlo tak nebezpečné, jako když necítím ruce a nohy, tím to ještě vygraduje. Momentálně mám ale
největší strach, když řídím. Za volantem jsem úplně paralyzovaná a nikdo to nechápe.
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SUUNTO
TR AVERSE

Lucka (vlevo) při výstupu na Mönch.

třeba z pádu na kole. Při lezení jsem si utrhla šlachu a zpřetrhala
vazy v kotníku, takže mě museli operovat. Jednou jsem měla slabý
otřes mozku a odštípla jsem si pár zubů, když mi vylítl cepín a trefil
mě do obličeje. Taky jsem si jednou prokopla mačkou lýtko, ale to
není nijak neobvyklé.
Kromě závodění posouváš hranice lezení i venku
na skalách. Máš na kontě mnoho prvních ženských
přelezů na cestách té nejvyšší obtížnosti, jmenujme třeba
nejtěžší drytoolingovou cestu vůbec Ironman. Jaké další
mety bys ráda dosáhla?

Tohle je trochu průšvih, protože další meta začíná na větší
nebezpečnosti. Obtížnost se nedá gradovat donekonečna, takže
dál se vývoj posouvá do lezení po vlastním (vlastní jištění) v méně
kvalitní skále. Je na zvážení, jestli to stojí za to. Mít rodinu, tak se
do takových věcí nepouštím.

NOVINK A!

10 990 Kč

K lezení tě přivedl tatínek horolezec. Co na to říkala
maminka?

Naši se poznali v Tatrách, takže lásku k horám mají společnou.
Samozřejmě měla mamka o nás do určité míry strach. Sama
měla těžký úraz na padáku a je v invalidním důchodu, takže si pak
uvědomujeme o to jasněji, co riskujeme.
LUCIE HROZOVÁ
Česká lezkyně Lucka Hrozová patří mezi světovou
špičku v lezení na ledu, v němž dokázala jako první
reprezentantka naší země získat v roce 2013 zlatou
medaili na Světovém poháru v rumunském Busteni.
Na závodech světového poháru získala za svou
závodní kariéru zatím celkem 13 medailí. Trofeje ale
sbírala i na domácí scéně, když získala mistrovský
titul postupně ve všech závodních lezeckých disciplínách (obtížnost, rychlost, boulder, ledolezení). Ačkoli
na to drobná blondýnka původem z Děčína nevypadá,
jako první žena zvládla překonat také jedny z nejtěžších mixových a drytoolingových cest na světě.

SUUNTO TRAVERSE BLACK
SS021843000

SUUNTO TRAVERSE WHITE
SS021842000

SUUNTO TRAVERSE AMBER
SS021844000

_GPS a GLONASS navigace po trase
_Rychlost, vzdálenost, nadmořská výška a aktualizace času z GPS
_Plánování trasy v Movescount.com s topografikými mapami
_Vodotěsnost 100 m
_Nadmořská výška (FusedAltiTM), kompas
_Informace o počasí a storm alarm, východ/západ slunce
_Denní sledování aktivity a spálených kalorií
_Propojení se smartphonem, upozornění vibracemi
_Kompatibilní se Suunto Movescount App (iOS i Android)

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR:
AMER SPORTS Czech Republic s. r. o., www.amersports.cz
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SVĚT BĚHU: BĚH V ZIMĚ
TEXT MÍŠA KOFROVÁ, FOTO SHUTTERSTOCK

Běhejte v zimě

Přizpůsobte vybavení i trénink
Není nic lepšího, než si jít zaběhat v brzkých ranních hodinách
do čerstvě napadaného sněhu, a zanechat tak pro opozdilce své první
stopy. Dlouhé ranní a večerní stíny, ticho a klid zasněžené krajiny jsou
každoročně očekávaným obdobím, které se v našich podmínkách
stává vzácnější a vzácnější. Není radno ho ale podceňovat, a tak
je tu pár rad, jak se na zimní běhání připravit.

Běžecká obuv

Obuv je v běžeckém sportu základ a nejinak je tomu v zimě. Hlavní požadavky na zimní
boty jsou voděodolnost (proti sněhu a blátu) a současně prodyšnost. Velmi důležitá je
podrážka – ta by měla mít agresivnější a odolný vzorek. V našich podnebních podmínkách
se nejčastěji potkáme se sněhem a v posledních letech spíš s bahnitým podkladem.
Na obojí je vhodné mít kvalitní vzorek, který se dobře zakousne do podloží a současně
nebude klouzat.
Na sníh si můžete pořídit boty s hřeby (nebo chcete-li hroty). Někteří výrobci trailových bot
je nabízejí a jejich využití je širší. Boty totiž můžete využít také do terénu. Nejvíce jich užívají
ve všech ročních obdobích orientační běžci. Druhou možností jsou trailové boty s nepromokavou membránou a agresivním vzorkem v kombinaci s nesmeky. Při běhu na sněhu
ale dejte pozor na kotníky a používejte nesmeky, které jsou k běhání určené. Není nic
jednoduššího než zranit se při použití nesprávného vybavení. Při běhání v hlubším sněhu
sáhněte po návlecích, které zabrání padání sněhu shora do boty. Jindy je využijete také
při běhání v suti nebo při náročnějších a delších bězích v terénu. Zabráni totiž také padání
kamínků a drobných nečistot do bot.

Další pomůckou mohou být hole. Při pohybu
na zledovatělých plochách nebo sněhu vám
mohou pomoct zajistit stabilitu. Co se týče
zimy, je dobré zamyslet se nad obuví, která
vás ochrání také před mrazem. Určitě sáhněte
po botách s nepromokavou membránou
a odolnějším svrškem, případně lehce
zateplené.

Vybavení

V dnešní době je na trhu tolik druhů značek
a materiálů, že budete mít z čeho vybírat.
Ale abyste se v tom nepřeberném množství
neztratili, je dobré znát základní vlastnosti
oblečení, které jsou vhodné pro nošení v zimě.
Oblečení by mělo být odolné a současně
dostatečně prodyšné a mělo by rychle odvádět pot od těla. Velké nároky jsou kladeny
i na ochranu vašeho těla před nepříznivými
zimními a rychle se měnícími podmínkami.
U oblečení bude větším problémem teplota
než případná sněhová nadílka. Pokud mrzne, je
třeba si chránit především dýchací cesty. Noste
šátek přes ústa, abyste nevdechovali ledový
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vzduch, který by mohl poškodit vaše plíce.
Pokud jste toho schopni, je dobré víc dýchat
přes nos. Nepodceňte ani nošení čepice,
čelenky a rukavic. Při velmi nízkých teplotách
jsou vždycky lepší palčáky pro udržení tepla
mezi prsty. Ze stejného důvodu se nedoporučuje ani používání prstových ponožek.
V zimě je důležité používat oblečení, případně
i boty, které mají reflexní prvky. Ochráníte tak
sebe i své okolí, a to zejména pokud budete
běhat po veřejných komunikacích. Stejně
tak se vám bude hodit i čelovka. Jednak
se budete cítit bezpečněji a líp (rozeznáte
případné překážky na cestě) jednak budete
líp vidět.

Základní pravidla
pro oblékání v zimě:

•

•

Základní pravidlo je obléknout se, jako by
venku bylo o 10 – 15 °C víc, než ukazuje
venkovní teploměr. Ze začátku by vám
dokonce měla být chvilku zima.
Nepodceňte počasí! Pokud fouká vítr,
teplota pocitově klesá o několik stupňů.
Pokud sněží nebo prší, je třeba počítat ještě
s nepromokavou vrstvou.

•
•

•

•

0 až -10 °C – šátek kolem krku a na pusu
a nos, čepice a jedna hřejivá funkční
vrstva.
-10 až -20 stupňů Celsia – palčáky, sluneční brýle proti ostrému slunci ve vyšších nadmořských výškách a pokud je
sníh a ještě jedna základní hřejivá vrstva
jak na tělo, tak na nohy.
Pokud je minus 20 °C a méně, není dobré
hrát si na hrdinu, ale spíš si najít alternativu. Pokud máte možnost, můžete jít
běhat na pásu, případně pěstovat jiné
nevenkovní aktivity, které neohrozí vaše
zdraví.
Před výběhem se ideálně protáhněte
ještě doma v teple, případně se zahřejte
několika dřepy. Dbejte na dobré zahřátí
svalů, než začnete s rychlejším či dynamičtějším tréninkem.

Neběhejte rychlé tréninky

Pokud mrzne, zapomeňte na rychlé tréninky.
Běhání v zimě je víc určeno k udržení
kondice a objemovém tréninku než k získání
rychlosti a tempa. Pokud nemůžete

Běžecký trénink by měl být při nízkých teplotách spíš udržovací.
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SPALOVÁNÍ KALORIÍ
Velkým bonusem běhání v zimě je
dvojité spalování kalorií. Jednak
spalujete díky pohybu / běhu,
ale současně také díky zahřívání
organismu. Pro udržení v teple
spálí vaše tělo zhruba stejně kalorií, kolik spálí pohybem.
Pozor na podchlazení
Vyvarujte se vlastního podchlazení a všímejte si i svých případných spoluběžců. Hlavní známky
podchlazení jsou nezřetelná řeč,
neohrabané prsty a špatná koordinace. Důležité je co nejrychleji se
dostat do teplého oblečení nebo
místa a ihned vyhledat lékařskou
pomoc.
TIP: Pokud chcete i přes zimu
běhat a trénovat, jeďte na jih
za teplem. V zemích jako je
Španělsko nebo Itálie (nejsou
tím myšleny horské oblasti) je
přes zimu mírné klima ideální
na běhání. Letenky ani služby
na místě nebývají v zimním
období tak drahé jako přes
sezonu, takže váš výlet nebude
ani zdaleka tolik nákladný.
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jít běhat uprostřed dne, kdy
je největší teplo, rozdělte svůj
trénink na dva. Kvůli hrozbě
prochladnutí je lepší jít běhat
dvakrát 4 km (jednou ráno
a jednou večer) než jednou
8 km v kuse.
Pokud si chcete pestřejší
trénink přeci jenom dát
a nejsou velké mrazy, je dobré
si uvědomit, že svaly se při
nízkých teplotách zahřívají
pomaleji. Zrychlování nebo
zpomalování dělejte pomaleji
a nikdy nezapomeňte předem
na důkladné zahřátí.
Sledujte počasí a případné
Na běh ve sněhu je třeba výrazný vzorek.
inverze, ve kterých se
nedoporučuje běhat vůbec. Stejně tak pokud se chystáte jít běhat do horských oblastí. Při
100 výškových metrech se teplota může snížit až o 20 °C. S tím je třeba počítat při volbě
správného oblečení i obuvi.

Nezapomínejte na hydrataci

Oblečení
do extrémů.

Ani v zimě, kdy tělo samo nevysílá signály, je třeba dostatečně pít. Tělo se nehledě
na okolní teplotu zahřívá a potí, a tak je třeba také přijímat v dostatečném množství
tekutiny. Ideální je přijímat alespoň malé množství každých 45 minut. Stejně tak je dobré
používat balzám na rty a dostatečně mastný krém na obličej, který vás ochrání proti
vysušujícímu efektu mrazu.
TIP: Další běžecké rady naleznete na www.SvetBehu.cz.

www.montane.cz

Zastoupení pro ČR a SR:
Vertical Trade s.r.o.
vertical@vertical.cz +420 483 711 727

Běhání v zimě má své kouzlo, vybavení je však třeba více promyslet.

ZAHŘEJTE SE SKIALPEM
Lyže: RST 2.0
LA SPORTIVA
1 200 gramů absolutní svobody

Bunda: Storm Fighter 2.0 GTX
LA SPORTIVA
Lehká a přitom
extrémně odolná

Rukavice: Tech Gloves
LA SPORTIVA
Rukavice se kterými máte
svůj výkon pevně v rukou

Nový pořad o skialpinismu
sledujte od 15. 11. na ČT4

www.hudy.cz
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TIPY NA CESTY: SNĚŽNICOVÉ TÚRY
TEXT NATÁLIE ŠÍROVÁ, FOTO AUTORKA A SHUTTERSTOCK

Sněžnicové túry
v Česku, na Slovensku

a v Rakousku

Toulat se po zasněžených horách, prošlapávat
stopu čerstvě napadaným prašanem a cítit, jak
mráz štípá do tváří – takový ryzí zimní zážitek
nabízejí třeba výšlapy na sněžnicích.
Sněžnice mají to kouzlo, že není třeba
pracně cvičit techniku výstupu a sjezdu jako
na běžkách či skialpech. Nejpřirozenějším
pohybem, tedy chozením, se s nimi dostanete
do zimní pohádky za domem, v lese nebo
na horách.
Po velkém sněžnicovém boomu v posledních
letech najdete všechno potřebné téměř v každé
půjčovně zimního vybavení. Na mnoha místech
v Alpách vznikají dokonce speciální značené
trasy přímo pro sněžnice. Vyrazte tedy i vy
za sněžnicovým dobrodružstvím! Přinášíme
tři tipy na túry v českých, slovenských
a rakouských horách.
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Sněžka a Luční bouda na obzoru.

Krkonošská hřebenovka
Za mrazu se rádi ohřejete třeba na Luční.

PŘECHOD KRKONOŠ
Trasa: Harrachov – Dvoračky – pramen Labe – Sněžné jámy – Špindlerova bouda – Luční bouda – Sněžka
– Pomezní boudy
Délka: 2 dny
Orientační cena ubytování:
od 400 (ve vlastním spacáku) –
1200 Kč os./noc
Informace a kontakt na horskou
službu: www.horskasluzba.cz/cz/
oblasti/krkonose, tel. (+420) 1210.

stoupání si užijeme lesního ticha,
od Dvoraček cesta stoupá o něco
strměji až do sedla pod Kotlem. Přes
pramen Labe se dostaneme na hlavní
krkonošský hřeben, lemující hranici
s Polskem, podél níž vede také Cesta
česko-polského přátelství.

I v zimě je hřeben Krkonoš dostupný
pro vícedenní túry. Velké množství
značených běžkařských tras je
ovšem mnohdy po hustém sněžení
nebo na začátku zimy neudržované.
To je ideální příležitost nazout
sněžnice a prošlápnout si vlastní
stopu napříč nejvyšším českým
pohořím.
Přechod Krkonoš od západu na východ
zahájíme ve sklářském městečku Harrachov,
odkud zamíříme na chatu Dvoračky (1140 m).
Na několikakilometrovém pozvolném

Trasa pak už jen nenáročně klesá
a stoupá po hřebeni. Mezi nejkrásnější
části výšlapu patří impozantní propast
Sněžných jam, panoramatické výhledy z rozlehlých zasněžených plání, výhled na Sněžku
z Úpského rašeliniště a samozřejmě vrcholová prémie v podobě nejvyššího vrcholu Česka.
Ze Sněžky sestoupíme buď k Pomezním boudám, nebo do Pece pod Sněžkou.

Pozor na lavinová území

K přespání je možné zvolit některou z horských chat, zhruba v polovině trasy se nachází
Špindlerovka (1198 m), bez velké zacházky se dá využít třeba i Moravská bouda (1220 m)
nebo máknout a dojít až na Luční. Pro otrlejší horaly se nabízí nouzový přístřešek u Čtyř
pánů. Občerstvit se můžete na některé z chat, za ochutnávku stojí pivo Paroháč v nejvýše
položeném pivovaru v Česku na Luční boudě (1410 m).
Za slunečného počasí si po cestě užijete ty nejkrásnější výhledy na bělostné svahy
Krkonoš, pro případ mlhy nebo chumelenice jsou stezky v horních polohách vyznačeny
dřevěnými tyčemi. Pozor je třeba dát na lavinová území, přes něž vede řada letních cest,
které jsou v zimních měsících uzavřeny.
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TEXT NATÁLIE ŠÍROVÁ, FOTO AUTORKA A SHUTTERSTOCK

Nízké Tatry
z vrcholu Chopok.

PO HŘEBENI NÍZKÝCH TATER
Trasa: Telgárt/Vernár – Kráľova
hoľa – Andrejcová – Zadná hoľa –
chatka na Ramži – sedlo Čertovica
– Lajštroch – Štefánikova chata –
Ďumbier – Chopok – Poľana – Chabenec – Veľká Chochuľa – Donovaly

Přes Nízké Tatry
Když mráz kouzlí na vrcholu Ďumbieru.

Délka: 4 – 5 dní
Orientační cena ubytování:
od 0 € (ve vlastním spacáku) –
16,50 € os./noc
Informace a kontakt na horskou službu:
www.hzs.sk, tel. (+421) 18 300

Přechod hřebene Nízkých
Tater patří i v letních
měsících k těm nejdelším
a nejnáročnějším
na Slovensku. Urazit
celou vzdálenost hřebene
– zhruba 80 kilometrů –
je možné během čtyř až
pěti dnů i na sněžnicích,
na víkendovou výpravu můžete
zvolit kratší variantu v podobě
některé části hřebene.
Východnímu cípu hřebene vévodí vrchol
Kráľova hoľa (1946 m), odkud vede hřebenová
trasa přes víc než desítku vrcholů a sedel až
po nejzápadnější část, která za vesnicí Donovaly navazuje na hřeben Velké Fatry rozpínající se od jihu na sever. V nejvyšších bodech
překonává trasa dvoutisícovou hranici, nad
níž sahá také nejvyšší vrchol Nízkých Tater,
Ďumbier (2045 m). Hřebenovku kopíruje Cesta
hrdinov Slovenského národného povstania,
jejíž 750 kilometrů dlouhá trasa protíná napříč
celé Slovensko.

Vyrazte až na jaře

Po celé délce hřebene je rozeseto několik horských chat a útulen, kde je možné přenocovat a doplnit zásobu vody. Lepší je vyrazit na přechod až v únoru nebo později na jaře,
za krátkých lednových dní se jednotlivé etapy mezi chatami dají obtížněji stihnout
za světla. V některých úsecích je pohoří takřka liduprázdné, jinde je koncentrace lidí větší,
například v oblasti vrcholu Chopok (2023 m), na jehož severních i jižních svazích najdeme
lanovky a lyžařské areály. Lanovky na Chopok můžeme využít při kratším výšlapu po Nízkých Tatrách k rychlému nabrání výškových metrů.
Celá hřebenová trasa je pro lepší orientaci za špatného počasí značena dřevěnými tyčemi.
Za krásného slunečného dne se vám však nabídnou výhledy nejen na bělostné vrcholky
Nízkých Tater, ale z východní části hřebene také na zasněžené štíty Vysokých Tater,
ze západní části pak na hřeben sousední Velké Fatry.
TIP: Návod jak vybrat sněžnice, jak se na nich správně pohybovat v různém
terénu a kde sehnat mapy na sněžnicové túry, najdete ve Světě outdooru
4/2014. Archiv minulých vydání je dostupný na stránkách SvetOutdooru.cz.

Výhled na vrchol Hoher
Dachstein z planiny Krippenstein.

Ledové
království
Dachsteinu

OKRUH POD DACHSTEINEM
Trasa: Krippenstein – Gjaidalm
– Wiesberhaus – Simonyhütte
– Krippenstein
Délka: 2 dny
Orientační cena ubytování:
od 12 € – 30 € os./noc
Informace a kontakt na horskou

Masiv Dachstein v oblasti
službu: www.bergrettung-salzburg.at,
rakouské Solné komory je
www.lawinen.at, tel. (+43) 140
oblíbeným cílem pro letní
ledovcové túry a zimní skialpové výpravy, na své si tu ale přijdou
i výletníci na sněžnicích. Možností je nepřeberně. Ušetřit hodiny
stoupání umožňuje lanovka vedoucí z vesnice Obertraun na
dvoutisícový vrchol Krippenstein, odkud se nabízejí výhledy na
majestátní, téměř třítisícový vrchol Hoher Dachsteinu i na sněhem
pokrytý Halstattský ledovec.
Podniknout je možné kratší túry po značených stezkách
na náhorní plošině Krippenstein, ať už po okružní trase
kolem Däumelkogel k vyhlídkovému místu u kříže Heilbronner Kreuz nebo k oblíbené vyhlídkové plošině Five
Fingers, odkud se rozprostírá doslova letecký pohled do
údolí svíraného skalnatými vrcholky a na Hallstattské
jezero.

TIP: Další tipy
na sněžnicové túry a rady
do zimních hor najdete
na webu TuleniPasy.cz.

Na vícedenní výšlap je možné vyrazit od vrchní stanice
lanovky na Hoher Krippenstein (2109 m) přes chatu Gjaidalm (1750 m), odkud vycházejí
zimní trasy přes zasněžené pláně na Hallstattský ledovec, okolní vrcholy i samotný Hoher
Dachstein (2995 m). Pozor ale, pohyb po ledovci vyžaduje určité znalosti a vybavení.

Dva dny ve stínu Dachsteinu

Pokud si netroufáte na ledovcové výstupy, je možné projít se zasněženou alpskou krajinou
po dvoudenním okruhu od Krippensteinu přes chaty Wiesberghaus (1884 m) a Simonyhütte (2203 m) a pak sestoupit zpátky k lanovce. Na noc je možné najít útočiště a nasát
atmosféru v jedné z horských chat, ať už v jednou jmenované Gjaidalm, Wiesberghaus,
Simonyhütte, nebo přes ledovec dojít až k Adamekhütte (2196 m, v zimě funguje winterraum, pouze s klíčem Alpenvereinu).
TIP:

I když je chození na sněžnicích technicky poměrně nenáročné,

pořád je nutné dodržovat zásady pohybu v zimních horách. I na sněžnicové
výpravy, při nichž se budete pohybovat v oblasti s možným výskytem lavin,
je tedy potřeba přibalit kompletní lavinové vybavení: lavinový vyhledávač,
lopatu a sondu, v případě vysokohorských výstupů i mačky a cepín. Nepodceňujte předpověď počasí ani riziko pádu lavin.
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EXPEDICE: BETON SKI TEAM
PŘIPRAVIL JAN PALA, FOTO BETON SKI TEAM

S lyžemi

po Hedvábné

stezce

Osm měsíců na cestě
se závěrem na Manáslu
Martin Šťourač a Karel Svoboda z Beton Ski Teamu v říjnu skončili své
osmiměsíční putování po Hedvábné stezce. Oba jsou náruživí skialpinisté,
takže prvotním cílem bylo lyžování v co nejstrmějších terénech v pohořích
podél Hedvábné stezky, některé z nich navíc v místech dosud lyžemi
nezbrázděných. Podařila se jim řada krásných sjezdů a u dalších je zastavily
jedině nepříznivé povětrnostní podmínky nebo zvýšené lavinové nebezpečí.
V únoru jste z Prahy určitě odjížděli se spoustou ideálů a představ. Jak jste museli své
původní očekávání korigovat během cesty?

Představy jsme měli spíš mlhavé. Člověk si řekne, že to je strašně dlouhá doba a na všechno bude
spousta času, ale se všemi dlouhými přesuny a návštěvami památek po cestě bylo někdy složité
trefit se v horách do správných podmínek a počasí. Velkou neznámou také bylo, co takhle dlouhá
cesta udělá s naší fyzičkou a jak se na konci výletu budeme cítit na Manáslu.
Před závěrem na Manáslu jste lyže použili ve dvanácti pohořích podél Hedvábné
stezky. Které výstupy a sjezdy se vám líbily nejvíc, a které naopak byly nejtěžší?

Nejvíc nám přirostlo k srdci asi pohoří Cilo Dag v tureckém Kurdistánu a afghánský Hindúkuš. V Cilo
Dag jsou nádherné stěny a strmé žlaby, jeli jsme tam nejstrmější sjezd výpravy – asi třistametrový
sjezd v severní stěně Üşüyen Dag (3770 m), místy to mělo 58 stupňů. Podle místních jsme tam
s lyžemi byli vůbec první, takže jsme si užili trochu objevitelství. V afghánském Hindúkuši nám
nepřály podmínky, takže z vrcholového útoku na Noshaq (7495 m) jsme utíkali už v šesti tisících.
Napadla tam spousta sněhu, lavinové nebezpečí výrazně vzrostlo a jen dostat se dolů bylo dost
„o hubu“.
Pohybovali jste se často na místech, kde neexistují lavinové předpovědi, jak je
známe z evropských pohoří. Jak jste si poradili s bezpečností?

S lavinovou předpovědí se v těchto končinách nedá počítat. Nezbývá než spoléhat
na vlastní pozorování vývoje počasí a složení vrstev sněhu. To v praxi znamená, že častěji
kopete lavinové sondy. Také jsme se vždycky ptali místních, jaká je obecně zima – jestli
bylo hodně srážek a tak dál.
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EXPEDICE ONE WORLD,
TWO SKIS 2015

Funění v osmi tisících.

Na závěr vašeho
putování jste se přidali
k osmičlenné české expedici Manaslu
2015, jejímiž členy byli další tři lyžaři.
Jaké bylo vaše soužití s dalšími členy
expedice po dlouhé době pouze
ve dvou?

Upřímně řečeno, měli jsme trochu obavy, jak to
celé bude fungovat. Myslím, že na to, jací jsme
všichni egoisti, byla parta dobrá. K utužení
kolektivu už na treku do base kempu pomohla
i trocha nepálského rumu a večery u kytary.
Jak probíhala aklimatizace na Manáslu,
kde měl Beton Ski Team výhodu
předcházejícího pohybu ve vyšších
nadmořských výškách?

Myslím, že hodně z naší aklimatizace jsme
před expedicí ztratili. V srpnu jsme víceméně
odpočívali, takže na Manáslu jsme se museli
aklimatizovat znovu, a hlavně na větší výšky.
Díky předchozím pobytům na vyšších kopcích
to ale šlo rychleji.
Přálo vám počasí při aklimatizaci
a samotném výstupu?

Na oba aklimatizační výpady jsme vyráželi
ještě během monzunového období za velmi
nejisté předpovědi, kdy drtivá většina expedic

zůstala
v základním
táboře. Počasí nám
nakonec přálo a my
si na kopci užili i vzácné
samoty. Po několikadenním
čekání v základním táboře pak přišlo
okno vrcholového počasí.

Během 241 dnů
(do návratu Karla
Svobody do ČR,
Martin Šťourač
dorazil z Kazachstánu o několik dní
později na festival Obzory) projel
Beton Ski Team autem 21 000 kilometrů přes šestnáct zemí a letecky
se přepravil do Káthmándú, kde
začal závěrečný osmitisícový výlet
na Manaslu (8163 m). Během osmiměsíční cesty navštívili s lyžemi
na nohou celkem třináct pohoří
v sedmi zemích, ve dvou zemích
se dostalo i na let padákem. Pro
rozlyžování zvolil Beton Ski Team
balkánské hory v Bosně a Hercegovině a Černé Hoře. První prvosjezdy
expedice podnikla na svazích tureckého pohoří Cilo Dag, další následovaly v Íránu, kde „Betonáři“ sjeli
mimo jiné pětitisícový Damavánd
(5671 m). Přes Kyrgyzský Tian Šan
se expedice dostala až do Afghánistánu, kde musela kvůli nepřízni
počasí přerušit výšlap na jeho
nejvyšší horu Noshaq (7495 m),
všechno si ale kluci vynahradili
v Nepálu, kde zdolali osmitisícový
vrchol Manáslu.

Co jste dělali pro ukrácení dlouhé chvíle
v základním táboře?

Pokud jsme nesháněli informace o počasí a plánech
ostatních, tak jsme většinu času strávili v našem jídelním
stanu. Čtení, filmy na tabletu, kytara, povídaní o ženských a životě dole.
A když jsme se chtěli trochu protáhnout, zahráli jsme si se šerpíky volejbal.
Prostě úplně idylická dovolená.
Jak probíhal výstup na samotný vrchol?

Vyráželi jsme po třetí hodině ráno, byla zima, odhadem tak -30 stupňů, foukalo naštěstí
jen slabě. Až do výšky zhruba 7700 metrů se nám šlo dobře, já pak dostal vekou krizi
a začal strašně zpomalovat. Když jsem se pak konečně dovlekl na vrchol, Martin už tam
chvíli seděl a začala se mu nepěkně rozbíhat výškovka. Tak jsme radši rychle sestoupili
po vrcholovém hřebeni o nějakých 200 metrů níž a až tam nandali lyže. V tomhle stavu
nám to přišlo jako zbytečný risk. Nicméně ten vršek lyžovatelný je je to dlouhý traverz,
kde moc oblouků neuděláte.

44
Proč jste byli na vrcholu s lyžemi jenom dva místo očekávaných pěti?

Petr Kejklíček o lyže a batoh přišel při pádu do trhliny, když se pod ním propadl žebřík,
který byl přes ni položený. Mára Lejsek s Lukášem Krejčím chtěli jít na vrchol den po nás,
lyže kvůli ušetření váhy nechali v C3 (6800 m). V C4 (7450 m) měli ale místo vrcholového
útoku úplně jiné starosti. Spolu s výpravou Honzy „Trávy“ Trávníčka tam zachraňovali dva
horolezce, kteří dostali výškovku. To je na samostatné povídání. Každopádně velký respekt
klukům.
Dovedete si představit srovnání vašeho cestování s možnostmi, jaké měli
Zikmund a Hanzelka?

To byla úplně jiná doba. Jeli vlastně jako oficiální delegace, ale informací o všech
těch místech měli zlomek ve srovnání s tím, co můžete dneska najít během chvilky
na internetu. Museli to mít dopředu hodně dobře připravené. My dostali ten nápad
teprve tři měsíce před odjezdem. Díky technologiím a internetu můžete dneska
spoustu věcí řešit i po cestě. Sedadlo spolujezdce tak při delších přesunech sloužilo
spíš jako kancelář.
Kromě skialpinistických aktivit na strmých svazích jste odjížděli s řadou
dalších cílů, např. paragliding. Kde a jak byl padák využit?

Nejvíc Martin polétal v Kyrgyzstánu, kam za ním dorazil kamarád Robert. Spolu udělali
několikadenní bivakový přelet pohořím Tian-Šan na jih od jezera Issyk Kul.
A co další cíl – poznávání lokální hudební scény?

Všude po cestě jsme se snažili sbírat i místní muziku. V tomhle směru byl hodně zajímavý
třeba Írán, kde umělci zhudebňují básně básníků Saadiho a Hafeze. Ačkoli žili ve 12. a 13.
století, jejich texty jsou pořád aktuální, a jsou tak používány třeba i ke kritice režimu. Kvůli
tomu musela řada hudebníků z Íránu emigrovat.
Měli jste nějaké potíže při překračování hranic nebo
zajišťování víz?

Největší problémy jsme měli při překračování íránských hranic, protože nám chyběl jeden dokument. To nás stálo několik dní času
a spoustu peněz. Ve střední Asii se celníci rádi ohánějí výrazem

Sjezd pod sedlem pod Teke Tor (4441 m) v kyrgyzském Ala Archa.

„velký problém“ a občas vzduchem proletí
i slovo „deportace“. Chce to obrnit se velkou
trpělivostí. Většinu víz jsme měli předem,
po cestě jsme získávali jenom kazašská, ruská
a nepálská. Co se nesmyslnosti byrokracie
týče, ze zemí, co jsme projeli, jasně vede
Kazachstán.
Na cestu jste vyrazili jenom ve dvou.
Projevil se u vás stav nazvaný stejně
jako vaše auto, tedy Ponorka?

Abychom ponorce předešli, pojmenovali
jsme tak naše auto. Takže Ponorku jsme měli
od začátku a ponorku… Vlastně ani ne, tak
dlouho jsme na cestě zase nebyli.
Máte přítelkyně? Pokud ano, jak
snášely tak dlouhé odloučení?

Martin má přítelkyni – odloučení nesli
statečně a Bára se za námi byla podívat
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v Kyrgyzstánu. Mě tyhle věci vůbec nezajímají. Pokud nejsme
v horách, věnuju se výhradně studiu vědeckých publikací
a četbě perské poezie.
Během cesty jste navštívili řadu zemí. Kde se vám
subjektivně zdálo, že jsou dívky a ženy nejpohlednější?
Kde je možné se s nimi dokonce potkat na horách při
sportovních aktivitách?

Nejpohlednější ženy jsme potkali v tádžickém Khorogu. Je
tam i velká univerzita, tak se to nabízí jako dobrá destinace pro
výměnný studijní pobyt. Pěkné holky, a to jak turistky, tak místní,
se pohybují po Nepálu. Turistky se samozřejmě převážně vyskytují ve vyhlášených restauračních zařízeních v Thamelu (turistická
čtvrť v Káthmándú), ale při troše štěstí je potkáte i v horách.
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BEZPEČNOST: LAVINOVÝ KURZ
TEXT A FOTO JAN PALA

Základní
lavinový
kurz
Nácvik vyhledávání v čerstvém laviništi
v černohorském pohoří Durmitor.

Co a jak dělat při lavinové nehodě
Laviny jsou objektivně i subjektivně největším nebezpečím výletů
ve sněhem pokrytých neledovcových pohořích. Při jakýchkoliv
sjezdových aktivitách (skialp, freeride, telemark, snowboard,
splitboard atd.) potenciální nebezpečí lavin ještě roste, neboť většina
35-45° svahů, zajímavých pro sjezdy, se nachází ve sklonech, kdy
k lavinám dochází nejčastěji.

•

Nepodaří-li se dostat z laviny v její
počáteční fázi, přichází čas (v závislosti
na vybavení) na aktivaci lavinového
batohu, avalungu nebo avalanche ballu.
Dále je potřeba zbavit se všeho, co může

Samozřejmě, že hlavní je se jakýmkoliv lavinám úplně vyhnout. Toho se dá dosáhnout ať
už plánováním túry doma, správným rozhodováním během výletu nebo vhodným použitím lavinových testů. V loňském čísle 4/2014 našeho časopisu byl uveden základní přehled
pasivních a aktivních testů stability sněhové pokrývky. Pokud se přes veškerou snahu
lavina uvolní, záleží následné aktivity na tom, kdo je lavinou zachycen a v jakém pořadí.
V článku je blíže popsána činnost jednotlivce, který je lavinou zasažen, stejně jako činnost
těch, kteří naopak zachraňují. Z hlediska záchranné činnosti jsou uvedeny rozdíly mezi
záchranou v oblastech s dostupnou horskou službou a v oblastech, kdy všechno závisí jen
a pouze na členech skupiny.
V případě utržení laviny je několik důležitých bodů (pozor, platí pouze v případě, že jste při
vědomí), lišících se podle aktuální situace:

•

•

Pokud svah praskne na úrovni lyžaře či těsně pod ním, je nutné co nejrychleji lehnout
na svah, zabořit hole co nejvíc do sněhu a lyže postavit na hrany. Velmi často je možné
tímhle způsobem zůstat na místě, zatímco lavina nebo splaz odjíždí do údolí. Zároveň
zkuste zaujmout pozornost ostatních co nejhlasitějším výkřikem: „Lavina“.
Pokud už dojde ke stržení a sněhové masy se teprve rozjíždějí, je nutné vynaložit maximální
úsilí na pokus o vyjetí z laviny do boku, traverzem šikmo dolů apod. – umožňuje-li to terén.

Uvolněním nestabilního sněhu ve formě laviny
se svah stává stabilním s podkladem tvrdostí
odpovídající někdy i dobře upravené sjezdovce.

Svět Outdooru 4/2015
Vybavení, Cesty, Expedice, Osobnosti

v lavině působit jako kotva – hole (bez
poutek na rukou), cepín, velký batoh
(pokud není lavinový, odepnout popruhy
před vstupem do potenciálně lavinového
terénu) a je-li možnost, vypnout lyže,
použít přilbu.

•

•

•

•

•
•

Při jízdě s lavinou se snažit ze všech sil udržet na povrchu – máchat rukama, nohama,
zkusit se zachytit větví stromů nad sněhem,
pokusit se „plaváním“ dostat k okraji
lavinového proudu – zkusit všechno, co je
možné.
Při zpomalování toku laviny (a se stoupajícím tlakem sněhu na vaše tělo) pokusit
se výše uvedenými kombinacemi pohybů
udržovat na povrchu. Při zastavení laviny
a zasypání víc než poloviny těla je vinou
utemovaného sněhu jakýkoliv pokus
o sebevyproštění odsouzen k nezdaru.
Zároveň je během celého letu – kutálení se
s lavinou velmi důležité chránit si obličej
rukama, aby se zamezilo možnému poranění v oblasti dýchacích cest a hlavy. Při
zastavování laviny se pak pokusit rukama
vytvořit před obličejem co největší vzduchovou kapsu – při dojíždění laviny také
co nejvíc naplňovat plíce a udržovat čisté
dýchací cesty, a je-li to možné, schoulit se
aspoň částečně do klubíčka. Jako prevence
je dobré při nutnosti přechodu lavinovým
terénem chránit si ústa a tvář pevně uvázaným šátkem.
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13 rad pro nestržené členy skupiny,
jak postupovat při lavinové nehodě
1. Měj na paměti, že největší nepřítel je panika a hysterie.
2. Pozorně sleduj strženého v lavině, a hlavně místo, kde zmizel pod sněhem nebo v jeho
zvířených oblacích. Dívej se neustále na pohyb mas sněhu s cílem zahlédnout, jestli se
stržený ještě objeví na povrchu. Sleduj lavinu až do jejího úplného zastavení a propoj
si v závislosti na terénu místo posledního zahlédnutí strženého s čelem lavinového
nánosu.
3. Pokud je na místě lavinové nehody mobilní signál nebo máš-li satelitní telefon, zavolej
horskou službu a oznam základní údaje o tom, co se stalo – lokalitu, situaci, počet
stržených atd. V případě absence mobilního signálu nejprve 20 minut hledej a teprve
potom zkus v okolí (nedaleké sedlo nebo vrchol) nalézt signál mobilního telefonu.
Toto platí v tzv. civilizovaných zemích s dobře fungující horskou službou, leteckou
záchranou apod., zatímco v odlehlých oblastech a velehorách, kde horská služba není,
je to zbytečné.
4. Na prvním místě je bezpečnost záchranáře/ů, a proto se ujisti, jestli nemohou spadnout sekundární laviny a jaké by mohly být jejich dráhy.
5. Nejzkušenější ve skupině určí plán postupu a stanoví, co bude dělat každý člen skupiny. Kdo bude hlídat možné spuštění další laviny, kdo vyhledávat, kopat – všechno
v závislosti na rozsahu laviniště a počtu zasažených.
6. Podle velikosti laviniště a počtu zachraňujících se začíná hledat od místa posledního
zahlédnutí strženého buď v souběžných trasách k čelu laviny (více vyhledávajících),
nebo v 20 m širokých traverzech (jeden vyhledávající). Pozor, všichni nezasažení
by měli přepnout své vyhledávače na příjem signálu, pokud jsou v blízkosti

Při celkovém zasypání po zastavení laviny
se snažte zůstat klidní, nepanikařte a doufejte, že kamarádi jsou dostatečně schopní,
aby vás v co nejkratší době našli a vykopali.
Zapomeňte na nesmysly typu: „plivnout si
pro zjištění, kde je nahoře a dole“, „zavolat
si pomoc mobilním telefonem“ apod.
Použitím lavinového batohu při vhodných
lavinových podmínkách je velmi vysoká
pravděpodobnost toho, že zůstanete z větší
části na povrchu laviny. V takovém případě
je možné dostat se ze sněhu sám nebo
s rychlou pomocí kamarádů. Jediným
(ale zato zásadním) problémem může
být „dojezd“ sekundární laviny, která vás
zasype i s lavinovým batohem.

Stoupání podél samovolných jarních splazů a lavin při skialpovém výstupu
na kamčatský vulkán Viljučinskij (2173 m). Vhodnou volbou výstupové a sjezdové trasy
je možné lavinové nebezpečí minimalizovat.
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laviniště – jinak budou rušit hledající. Po prvním nalezení signálu od vyhledávače
zasypaného je vhodné, aby se dohledání ujal nejzkušenější člen skupiny.
7. Pro úspěšné zachránění zasypaného v lavině (neutrpěl-li při samotném pádu laviny
fatální zranění neslučitelná se životem) je nejvyšší šance na přežití v prvních 15 – 18
minutách od začátku zasypání. Je proto nutné spěchat.
8. Při pohybu na laviništi v civilizovaných horských oblastech pozor na jeho možné
znečištění pachy, které by výrazně omezilo pozdější nasazení lavinových psů.
9. Na laviništi si všímej, jestli někde netrčí ze sněhu kusy výstroje, rukavice, ruka, nafouknutý lavinový batoh apod. Podle toho reaguj během vyhledávání. Okolí každé věci
na laviništi musí být prosondováno.
10. Jemně dohledejte lavinový vyhledávač zasypaného a pro jeho přesnou lokalizaci použijte lavinovou sondu. Tento krok velmi zrychlí použití elektronické sondy Pieps iProbe,
která funguje jako zjednodušený lavinový vyhledávač a zvukově reaguje na přítomnost
zasypaného vyhledávače ve vzdálenosti do téměř dvou metrů od něj s tím, že pod
50cm vzdálenost je možné pomocí iProbe zasypaný vyhledávač na chvíli „vypnout“,
aby nerušil při hledání dalších zasypaných. Při pozitivním kontaktu s tělem zasypaného
sondu nevytahujte! Použijte další sondu k určení orientace zasypaného těla.
Nácvik sondování a vykopávání
zasypaných osob.

TIP:

Vše o lavinách a vybavení najdete

na webu www.TuleniPasy.cz.

SPOLU!
Chceš k funkčnímu
triku knihu Radka
Jaroše ZDARMA?

www.craft.cz/spolu
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11. Při vykopávání mějte na paměti, že
nevhodným postupem můžete zasypaného udusit. Proto kopejte ze strany (níže
po svahu) tak, aby se minimalizovala
šance zničení vzduchové kapsy zasypaného. Po prokopání se z boku k pozitivně
lokalizovanému lavinovému vyhledávači
co nejrychleji odkopejte a uvolněte hlavu.
Ve výkopu zjistěte, je-li zasypaný při
vědomí a má volné ústní a nosní dutiny
– jestli jsou ústa plná nebo jen částečně
plná kompaktního sněhu. Pokud to
nedokážete určit, vždycky berte v úvahu
lepší variantu pro zasypaného, tedy že
ústa a nos jsou volné. V případě, že má
v ústech jakékoliv množství sněhu, snažte
se jej co nejrychleji odstranit a postupovat
podle pravidel první pomocí k obnovení
dýchání.
12. V průběhu bodu 11 nebo po jeho splnění
vykopejte i zbylou část zasypaného.
Předpokládejte hypotermii postiženého,
a proto vykopejte dostatečně velký
prosto okolo, aby se při vytahování co
nejméně manipulovalo s tělem (žádné
ohýbání rukou, nohou, trupu apod.). Pak
ihned zjistěte možná zranění, ošetřete je
a zajistěte zasypanému teplotní komfort
– izolační vrstva pod tělo, stříbrná fólie
kolem těla apod.
13. V případě oblastí s dostupnou leteckou
záchranou je za ideálních podmínek
právě tohle doba, kdy se na místo laviny
mohou dostat profesionální záchranáři,
a kamarádská záchrana končí – nechte je
pracovat. Pokud jste v oblasti, kde profesionální záchrana není možná, je při zranění
zasypaného potřeba řešit jeho dopravu
do civilizace vlastními prostředky.
Výše uvedený postup kamarádské pomoci
je plně využitelný jen a pouze v případě, že
všichni členové skupiny jsou vybaveni tak, jak
mají být pro pohyb v terénu s možným pádem
lavin – lavinový vyhledávač, sněhová lopata
a lavinová sonda – nejlépe Pieps iProbe. Kamarádská pomoc je pro zasypaného víceméně
jediná šance na záchranu, protože profesionální záchranáři se mohou na místo laviniště
dostat i za ideálních letových podmínek až
za výrazně delší dobu, než je životně důležitých
prvních 15 – 18 minut od zmizení pod sněhem.

Zdroj grafu – skripta Horské služby

Laviny je možné uvolnit také zatížením
převějí – rumunské pohoří Paring.
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OSOBNOST: ONDŘEJ MORAVEC
PŘIPRAVILA NATÁLIE ŠÍROVÁ, FOTO PAVEL ŽOFKA

Ideální

relax

Ondra Moravec

o biatlonu a skialpu
Ondru Moravce všichni znají jako špičkového biatlonistu, kterému
během olympiády v Soči fandil celý národ. A on nezklamal, získal
pro Českou republiku hned tři medaile. Další medailovou nadílku
přivezl v minulé sezoně z mistrovství světa ve Finsku, kde vybojoval
kompletní sadu medailí. A i když by mohl mít lyží po sezoně tak akorát
dost, vyměnil Ondra letos na jaře běžky za skialpy a vyrazil přes Alpy
po legendární trase Haute Route. Pětidenní přechod z Chamonix
do Zermattu si Ondra maximálně užil, na horách si prý nejlépe vyčistí
hlavu.
Biatlon se i díky vašim úspěchům stává v Česku čím dál populárnější. Pocítil
jste to nějak osobně?

Biatlon je mírně řečeno fenomén. To, co se za poslední tři roky děje v zimním období, je
něco neskutečného. Jsem u biatlonu už poměrně dlouhou dobu, takže pamatuju doby,
kdy lidi skoro ani nevěděli, co biatlon je. Asi nejvíc mě překvapují sociální sítě, měl jsem
příspěvek, který měl 660 000 zobrazení, to už o něčem vypovídá.
Těší vás větší podpora veřejnosti? Motivuje vás?

Není nic lepšího než závodit před domácím publikem, a ještě tím nejpočetnějším z celého
seriálu světového poháru. Někdy je to až kontraproduktivní, člověk občas přepálí tempo
ve snaze nikde nepolevit.

V čem vás posunulo soustředění
ve Francii?

Soustředění ve Francii byla určitě dobrá volba,
areál je absolutní špička, co se týče kvality,
takže tréninky tomu odpovídaly. Dostali jsme
pořádně do těla.
V čem je potřeba být silnější
v kramflecích, ve střelbě, nebo v běhu?

Ideál je být silný v obou disciplínách, což je
tajemství biatlonu, ale jednoznačně rozhoduje poslední stoják.
Poslední dva roky byla nadílka medailí
z olympiády i z mistrovství světa
opravdu velká. Necítíte teď větší tlak,
protože se od vás čekají lepší umístění?

Po olympiádě jsem asi určitý tlak vnímal, ale
naučil jsem se s ním pracovat. Teď to beru
tak, že každá další medaile je pro mě takový
bonus a zároveň motivace bojovat o další.

Jak hodnotíte letošní přípravu?

Jaké si kladete cíle v nadcházející
sezoně?

S letní přípravou jsem spokojený, po celou dobu jsem zůstal zdravý a to je pro mě to podstatné. Tím pádem jsem mohl odtrénovat, co bylo v plánu, a jestli to bylo dost, uvidíme už
za dva měsíce.

Chtěl bych navázat na loňskou sezonu, takže
být v top desítce v celkovém pořadí by bylo
super. Jinak to budu brát závod po závodě.

Svět Outdooru 4/2015
Vybavení, Cesty, Expedice, Osobnosti

Co vám pomáhá udržet si motivaci
a koncentraci v průběhu závodní sezony?

S motivací nemám problém, každý start je
pro mě nová výzva. S koncentrací je to horší,
sezona trvá skoro čtyři měsíce a je téměř
nemožné vydržet to nasazení po celou dobu.
Pokud tedy nejsem na závodech, snažím se
na biatlon myslet co nejméně, abych si vyčistil
hlavu.
V čem vám úspěchy na olympijských
hrách v Soči a na mistrovství světa
ve Finsku změnily život?

Do jisté míry jsem teď známá osobnost, což
má své výhody i nevýhody. Ale musím přiznat,
že život je teď o poznání snazší.
Má takový úspěch i nějakou stinnou
stránku?

Rozhodně ano, s úspěchy přibývají povinnosti
vůči partnerům, což občas stojí spoustu sil,
které pak chybí v tréninku. Ale to už je daň
za úspěch.
V dětství jste prodělal onemocnění,
kvůli kterému vám doktoři zakázali
výkonnostní sport. Neposlechl jste.
Během léčby jste strávil několik
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měsíců na vozíčku; ovlivnil nějak tento zážitek váš pohled na svět?

Bylo mi ani ne deset let, takže můj pohled na svět to zásadně nezměnilo, ale možná mi to
dodalo vůli změnit v podstatě cokoli.
Respektujete jinak doporučení lékařů během tréninku?

Vůbec ne, to bych nemohl trénovat.
Úspěchy slaví celý český biatlonový tým. Máte dojem, že se v rámci týmu
vzájemně posouváte dopředu?

V tom je síla českého biatlonového týmu. Pokud jsou jeho součástí ti nejlepší na světě,
jdou všichni členové nahoru.
Do přípravy zařazujete doplňkové sporty, třeba jízdu na kole. Je skialp také
alternativou k tréninku, nebo spíš odpočinková záležitost?

Skialp je pro mě ideální odreagování a zábava. Rozhodně by pro mě byl vhodný i tréninkově, ale času je tak málo, že se to nedá moc často do tréninku zařadit. Je to výborná
kombinace síly a vytrvalosti.
Vypravili jste se s přáteli na skialpech po jedné z nejznámějších tras
ve Švýcarsku. Jaké dojmy ve vás přechod z Chamonix do Zermattu
zanechal?

Jen ty nejlepší, vyšlo nám luxusní počasí a parta byla super. Pro mě je to vždycky zážitek,
mám totiž většinou jenom jeden týden k tomu, abych se někam dostal, proto si to chci
maximálně užít. A to se povedlo na sto procent.
Často jsem slyšela chválu na atmosféru švýcarských horských chat. Jaké
dojmy zanechaly ve vás?

Hrozně se mi libí, když se všichni sejdou na večeři, vyprávějí si zážitky z celého

Fotografie k článku dokumentují dubnový skialpový přechod přes Alpy po trase Haute Route.
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dne a připravují trasu na další den. Další věc je umístění chat, například Cabane Bertol
je jako chaloupka na kuří nožce, vypadá úžasně. Jediná věc, která je lehce negativní, je
spaní po dvaceti v místním pokoji, protože nemám nad ránem zrovna silné spaní. Ale to je
kolorit, který k tomu patří.
Na běžeckých lyžích jste jako doma. Jak dlouho jste se sžíval s jiným,
skialpovým typem lyží.

Chodím na skialpy už 16 let, takže nějakou zkušenost mám. Ale nejvíc jsem se naučil
za poslední tři roky, co chodím s Gabem (Branislav Adamec je vůdcem UIAGM, pozn.
editora). Navíc mám to nejlepší vybavení a to je znát.

Legendární vysokohorský přechod
pod nejvyššími vrcholky Alp se dá
absolvovat pěšky nebo na skialpech.
Trasa začíná ve francouzském
Chamonix s Mont Blancem za zády
a přes vysokohorská sedla a ledovce
vede do švýcarského Zermattu, kde
končí pod majestátním Matterhornem. Haute Route (výslovnost „ót
rút“) rozhodně nepatří k vycházkovým trasám, jedná se o poměrně
náročný horský přechod, vyžadující
dobrou fyzickou kondici a znalost
pohybu v horách. Poprvé uskutečnili
tento přechod členové anglického
Alpin clubu v roce 1861 pěšky,
překonání trasy s lyžemi na nohou
se povedlo prvním dobrodruhům
až na začátku 20. století.
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Prošel jste lavinovou a ledovcovou průpravou, nebo jste
dal důvěru zkušenějším kolegům?

S lavinovým vyhledávačem bych si poradil, ale ledovcový kurz
nemám. Když má člověk v partě dva horské vůdce, je to, myslím,
dostatečné bezpečí.
Jaké vybavení jste měli?

Již tradičně - prověřené a kompletní od Dynafitu: lehoučké
lyže Cho Oyu, vázání Radical ST a boty TLT6 v karbonové verzi.
A samozřejmě klasickou ledovcovou výbavu – sedák, mačky,
cepín, pípák, lano, žďárák, slaňovací osmu a haršajzny.
Užíváte si i sjezdy volným terénem? Jaký jste sjezdař?

Užívám si je vždycky, když to jde, zlepšuju se. Kolikrát si vyběhnu
a sjedu i něco navíc.
Vyšlo vám perfektní počasí. Dokázaly by vám mlha
a sněžení zkazit náladu?

Pokud by to neznamenalo konec přechodu, tak určitě ne. Jsem
zvyklý na nepříznivé počasí.
Stihl jste v prostředí alpských velikánů zregenerovat mysl?

Hory miluju. Je to ideální místo na to, aby člověk úplně vypnul
a nemusel na nic myslet. Prostě jen jdu, pozoruju ty krásné kopce
a říkám si: „Škoda, že to nemáme doma.“
Máte další plány na skilapové přechody hor?

Se skialpem chci pokračovat. Rozhodně do jara musíme něco
vymyslet.
Ondrovi přejeme mnoho úspěchů v nadcházející sezoně!
ONDŘEJ MORAVEC
Český biatlonista Ondřej
Moravec patří ke světové
biatlonové špičce. Českou
republiku reprezentuje
na závodech světového
poháru, mistrovství světa
i na olympijských hrách.
K největším úspěchům jeho
kariéry patří trojice medailí
z olympiády v roce 2014
v ruském Soči, kde získal dvě
stříbra ve stíhacím závodě
Foto Petr Slavík.
a ve smíšené štafetě a bronz
v závodě s hromadným startem. Během minulé
sezony, která se pro český biatlon řadí k nejúspěšnějším, Ondra Moravec vybojoval kompletní sadu
medailí na mistrovství světa ve finském Kontiolahti,
kde získal zlato ve smíšené štafetě, stříbro v závodě
na 15 km s hromadným startem a bronz ve vytrvalostním závodě. V roce 2013 potěšil i domácí publikum,
když na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě
skončil i jeho zásluhou český tým ve smíšené štafetě
na třetí příčce, ve vytrvalosti a v závodě s hromadným
startem byl Ondra Moravec bramborový.
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TIPY NA CESTY: NA VODU V ZIMĚ
TEXT PETR „SNÍŽÁK“ SNÍŽEK, FOTO ARCHIV HYDROMAGAZÍNU

Zimní seakajaková jízda
na Štěchovické přehradě nebo
na Slapech má své kouzlo.

Vodák nespí ani v zimě
Dávno už neplatí, že vodák v zimě odkládá své vybavení a stává se
z něho zimní sportovec. S rozvojem moderních materiálů se zimní
pádlování stalo běžnou součástí vodácké sezony, a někteří se na ně
dokonce začali i specializovat. Vodák, který na naší rodné hroudě
nechce přestat pádlovat ani přes zimu, má hned několik možností jak
se zdánlivě nepříznivým zimním obdobím naložit.

Zimní výpravy po Česku

Pokud patříte mezi domácí tipy a lidi, kteří neradi cestují dál než na Slovensko, určitě
vás zaujme pestrá nabídka vodáckých akcí, jejichž obliba se pořád zvětšuje. Spousta
vodáků vyráží na různá adventní, vánoční, silvestrovská, novoroční a další zimní splutí.
Samozřejmě ale není nutné omezovat se pouze na organizované akce. Není zase
takový problém najít si nějakou tu nezamrzlou vodní plochu a v klidu se projet. Úseky
našich velkých řek v podstatě nezamrzají. Například výlet z Prahy do Mělníka v zasněžené zimní krajině bude určitě stát za to, stejně jako poklidná plavba někde na Labi.
Legendární seakajakářskou akcí pomalu začínají být Zimní Slapy. A když náhodou
Slapy zamrznou, přesouvají se účastníci na Štěchovice, které nezamrzají skoro nikdy.
Pokud tedy v zimě budete toužit po vodáckém výletu, berte Štěchovickou přehradu
jako jakousi absolutní jistotu. Další zimní seakajakovou akcí je Zimní Morava. Táboření
v –15 °C je ale jen pro opravdu otrlé, a hlavně dobře vybavené jedince, kteří vědí, jak se
v zimě správně táboří.

Trénink v bazénu

Další tuzemskou možností je eskymování v bazénu. Téměř v každém větším městě se
najde parta nadšenců, kteří si na zimní večery pronajmou plavecký bazén a trénují.
Bazén je vynikajícím prostředím zejména k nácviku eskymáckých obratů. Pokud

trochu zapátráte na internetu, určitě najdete
eskymovací bazén blízko vašeho bydliště.

V zimě do tepla?

Pokud patříte do skupiny tzv. solárních
pádlerů, pak vám nezbývá než v zimě
vycestovat za teplem někam daleko. Určitě
se najde spousta možností, kam se dá vyjet
v Evropě, ale žádné tropy to rozhodně nebudou. Řecko, Chorvatsko, Itálie, Portugalsko
a další jižní země jsou pro vodácké aktivity
dobře použitelné, a to jak pro seakajaking,
tak třeba i pro pádlování na divoké vodě.
Na webu www.hydromagazin.cz najdete
celou řadu zpráv z výprav za divokými
řekami na vánoční Korsice či v zimní Galicii.
Galicie je dokonce oblastí, kde jindy než
v zimě s chytáním příznivých vodních stavů
neuspějete.
Seakajakáři mají, co se Evropy týče, situaci
o něco jednodušší. Veškerá mořská pobřeží,
rozumně dostupná z Česka, jsou v podstatě
vhodná a použitelná pro zimní pádlování.
Naprostá pohoda je jet si v zimě zapádlovat
do Benátek. Uznávaný český seakajakář
Vítek Jindrle k tomuto zážitku říká: „Jeli
jsme to jednou těsně před Vánocemi
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JAK SE OBLÉKNOUT
NA VODU V ZIMĚ
Oblékání se na zimní vodu je
veliká alchymie. Správný komfort
a zároveň fungování v nepříznivých
a často proměnlivých podmínkách
dosáhnete jedině dobrou „oblékací
strategií“.

Pokud vás sníh pustí k řece, svezete se v zimě i na českých řekách (stačí menší obleva).

a atmosféra naší jízdy byla neskutečná. Pokud znáte Benátky jako přeplněné, sluncem
rozpálené místo, kde smrdí kanály a všude jsou mraky lodí, zajeďte si sem o Adventu.
K večeru se brzy setmí, což je mimochodem jedna z nevýhod pádlování v zimě, ulice
i kanály se vylidní a vy ve ztichlé tmě prozkoumáváte tajemná zákoutí, kterých je tohle
město plné.“
Z Benátek je to co by kamenem dohodil do Chorvatska, nebo se dá se jet i do Řecka,
Portugalska, Francie a dalších vyhlášených destinací, které ovšem většina populace
stále považuje za výhradně letní.

Liduprázdno, klid a pohoda v Benátkách před Vánocemi.

Mokrá oblékací strategie
Tahle strategie počítá s tím, že se
stejně namočíme. Teplo dokáže
účinně zajistit jen neopren, který
i po namočení izoluje pořád stejně
jako na suchu. Těsně přiléhající
neopren brání protékání vody
kolem těla (proto musí být opravdu
těsně přiléhající). Voda je v oděvu
„uvězněna“ a neodvádí další tělesné
teplo. Tato „mokrá“ strategie je
spolehlivá z hlediska stálosti tepelné
pohody i ve studené vodě. Nevýhodou je neprodyšnost a částečné
omezení pohyblivosti, které je tím
citelnější, čím silnější a tužší neopren
používáme.
Suchá oblékací strategie
Druhý přístup můžeme označit
jako „suchou strategii“. V tomhle
případě dáváme přednost většímu
pohodlí, volnosti pohybu a suchu,
a proto věnujeme největší pozornost
vnějším nepromokavým vrstvám
oblečení a jejich utěsnění. Spodní
vrstvou je tu funkční prádlo, silnější
tepelnou izolaci zajistí další vrstva
flísového oblečení a poslední vrstvou
je suchý oblek nebo suchá bunda
a suché kalhoty (z membránového
materiálu). Jde o to, aby vnější vrstva
byla opravdu natolik vodotěsná,
že nedovolí namočení spodních
izolačních vrstev, které dobře izolují
jen za sucha. Výhodou této strategie
je mnohem větší komfort i při delších
plavbách, který je však zcela závislý
na kvalitě a trvanlivosti svrchního
oděvu.
Zimní vodácké doplňky
Za zmínku jistě stojí i několik
doplňků, které zpříjemňují zimní
pádlování. Obléknout si těch pár
drobností navíc není znakem změkčilosti, díky nim naopak můžete
prodloužit svou aktivní vodáckou
kariéru třeba i o pár let. Mezi ty absolutně základní patří pytlíky na pádlo,
neoprenová čepička, nátepníky,
bederní pás a teplé boty.
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Nebo se plavit po tisíci ramenech v deltě
řeky Mekong v Laosu? A seakajakáři? Ti ať si
vyberou na mapě cokoliv, co zdejší ostrovy
s bělostnými plážemi nabízejí, a nemohou
být zklamáni.
Samozřejmě nemůžeme zapomenout
na Nový Zéland. Nabízí příjemnou atmosféru, vynikající počasí, skvělé tyrkysově
modré řeky, helikayaking a spoustu dalších
aktivit. Jména řek jako Arahura, Perth či Kaituna jsou absolutní světovou klasikou. Země
Pána prstenů uspokojí kajakáře, seakajakáře
i vodní turisty, a navíc tu můžete navštívit
řadu přírodních zajímavostí, které jinde
na světě nejsou. Alespoň ne na tak malém
kousku země pohromadě.
Teplomilní vodáci (Aquarius drkotensis) vyrážejí v zimě do tropů.

Útěk do tropických rájů

A co dělat v případě, že je pro vás v zimě i Evropa příliš studená? To vám nezbývá než
si zapakovat, najít si leteckého dopravce, který doveze vaše nezbytné vodácké cajky
na jižní polokouli, a užít si některou z teplých, či dokonce tropických destinací.
Zajisté nezklame Jižní Amerika, kde se vyřádí úplně všichni, od vodních turistů přes
seakajakáře až po milovníky nejdivočejších vod a vysokých vodopádů. Chile nebo
Argentina jsou v posledních zimních sezonách v kurzu a skloňovány ve všech pádech.
Jet se dá i do Střední Ameriky. I Afrika má v zimě co nabídnout. Tradičně se mnoho
vodáků vydává do Ugandy na veletok Nil, pěknou africkou destinací je Keňa s velkou
zásobou řek a mezi absolutní klasiky patří Zambezi, jejíž raftové tripy jsou pravděpodobně nejvyhlášenější na světě.
V Asii si také užijete. Co se třeba jen tak povalovat v Indonésii a jezdit pořád dokola
úžasnou řeku Asahan, jejíž průtok se v průběhu roku díky vodní elektrárně nemění?

Abych to celé shrnul – v zimě se pádlovat
dá a nemá to chybu. Ať si vyberete nějakou
zimní výpravu v Česku či v Evropě nebo
utečete za teplem do tropů. A až se příští
vodácká sezona zeptá, poctivá zimní příprava bude určitě ta správná odpověď.
Autor: Petr „Snížák“ Snížek
Vodáckých zkušeností má Snížák
opravdu hodně nejen jako vášnivý
vodák, ale také jako šéfredaktor vodáckého magazínu s tradicí
a s novým pojmenováním. Dříve
Hydro, od příštího roku nově Pádler.

SVĚT OUTDOORU: CO SE DĚJE
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Střípky z outdooru

Nové muzeum
osmitisícovek v Rakousku
Muzeum alpinismu „Mezi nebem a zemí – Gerlinde Kaltenbrunnerová a svět osmitisícovek“
otevřeli nově v Spital am Pyhrn v Rakousku.
Expozice vypráví historii alpinismu a přibližuje
návštěvníkům nástrahy horolezectví. Jak
působí vysoká výška, si mohou vyzkoušet
na vlastní kůži v zážitkové místnosti. Výstava
vyzdvihuje také ženské horolezecké počiny,
vždyť rodačka ze Spitalu, Gerlinde Kaltenbrunnerová, je první ženou na světě, která
bez použití umělého kyslíku zdolala Korunu
Himálaje, když vystoupila na všech 14 osmitisícovek světa. Více informací na:
www.welt-der-8000er.at.

Nový bivak a ferata v KamnickoSavinjských Alpách
Moderní bivak podle návrhu studentů architektury Harvardské univerzity otevřeli pod horou
Skuta (2533 m) v Alpách nedaleko slovinské Lublaně. Od Bivaku pod Skuto na malih podih
(2045 m), kam se vejde až deset nocležníků, je možné po zajištěných cestách zdolat okolní
vrcholy Skuta nebo nejvyšší vrchol Kamnicko-Savinjských Alp, Grintovec (2558 m). Slovinské
Alpy se letos také dočkaly své první sportovní feraty, která nese české jméno. Ferata Češka
koča s převýšením 300 m vede na stejnojmennou horskou chatu (1542 m)
z doliny Ravenska Kočna a dosahuje v nejtěžším úseku až obtížnosti E.
TIP: O dalších novinkách z hor čtěte na webu Pohora.cz.
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V Arcu vznikla lezecká oblast pro rodiny s dětmi
V Mekce sportovního lezení, italském Arcu, vznikla nová lezecká oblast speciálně pro rodiny
s dětmi. Na vápencovém útesu nedaleko jezera Lago di Garda otevřeli sedmnáct dobře
odjištěných cest obtížnosti 3a – 6b. Pro ty nejmenší jsou připraveny cesty věnované zvířatům
z filmu Doba ledová, juniorské lezce mají motivovat cesty s tematikou Harryho Pottera.

Seriál Rock Point –
Horská výzva zná vítěze
Běžecká dvojice Zdeněk Kříž a Michal Štantejský zvítězila ve všech čtyřech etapách seriálu
závodů Rock Point – Horská výzva. Po překonání náročných tras v Jeseníkách, Krkonoších
a Krušných horách rozšířili zlatý hattrick vítězstvím v posledním závodě na Šumavě. Zajistili
si tak celkové vítězství v celé sérii horských
běhů a trekingu dvojic.
TIP: Více o běhání, závodech a tréninku najdete
na webu SvetBehu.cz.

Husí prachové peří.

Husí prachové peří.
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Jak se chránit proti chladu
Víte všechno o peří?
Při outdoorových aktivitách je pro celkový komfort podstatná
ochrana před nepříznivými vlivy nízkých teplot na lidské tělo. Jaké
jsou nároky na izolační materiály a jaké vlastnosti jsou pro jejich
využití důležité?

Šíření a přenos tepla

Teplo se předává z místa s vyšší teplotou na místo s teplotou nižší, a to tak dlouho, dokud
nedojde k vyrovnání teplot. Pro přenos tepla principiálně existují tři mechanismy – proudění, vedení a sálání. Pokud se chceme proti chladu bránit, musíme transport tepla co
nejvíc omezit. Příčinou přenosu tepla vedením a prouděním je pohyb částic hmoty, mezi
kterými dochází k předávání kinetické energie, což je určitá forma energie tepelné.
Šíření tepla prouděním (konvekcí) se uplatňuje pouze u kapalin a plynů (není možné
u pevných látek). Zprostředkující látky proudí v teplotním gradientu díky gravitačnímu poli
a rozdílné hustotě tekutiny při různých teplotách (vyšší teplota znamená nižší hustotu).
Chladnější kapalina či plyn (s vyšší hustotou) klesá v gravitačním poli dolů a teplejší (s nižší
hustotou) stoupá vzhůru. Příkladem může být obrázek proudění vzduchu v místnosti
s radiátorem ústředního topení. Přenos tepla tímhle mechanismem je možné omezit,
pokud zabráníme pohybu zprostředkující látky.

Tepelnou energii si můžeme představit jako
střední kinetickou energii kmitavého pohybu
molekul látky kolem rovnovážné polohy.
Vedení (kondukce) tepla je jev, při kterém
částice látky s vyšší pohybovou energií
předávají část téhle energie prostřednictvím
vzájemných srážek částicím s pohybovou
energií nižší. Částice se přitom nepřemísťují,
ale kmitají kolem svých rovnovážných poloh
(čím jsou u sebe blíž, tím je mechanismus
předávání účinnější). Nejblíž u sebe jsou

Pokud by pohybu vzduchu v komoře
spacáku nebránila izolační náplň, proudil
by podobně, jako v místnosti s radiátorem
ústředního topení na obrázku.

VYBAVENÍ: PEŘÍ
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molekuly v pevném skupenství a nejdál
v plynném. Proto jsou plyny tou nejvhodnější
tepelnou izolací. Nejlepším izolantem pro
vedení tepla je sice vakuum, ale jeho využití
si jde představit u termosky, ale ne u oblečení
nebo u spacího pytle. Množství energie
předané vedením záleží na teplotním spádu
a na tepelném odporu prostředí, který je dán
materiálem a tloušťkou izolační vrstvy.
Sálání se svou povahou odlišuje od vedení
a proudění. Při sálání (vyzařování, radiace)
emituje látka do prostoru energii ve formě
elektromagnetického záření. Na rozdíl
od přenosu tepla vedením nebo prouděním
umožňuje sálání i přenos tepla ve vakuu.
Množství vyzařované energie závisí na teplotě,
na emisivitě povrchu (například silně odrazivé
lesklé povrchy mají velmi malou emisivitu)
a na velikosti plochy, z níž je teplo vyzařováno.

Nejvýhodnější izolace je
vzduch, který nemůže proudit

Z toho, co jsme doposud řekli, vyplývá, že nejvýhodnější izolační materiál je vzduch, zejména
pokud se podaří zabránit jeho proudění.
Izolační vrstva musí být proto tvořena velkým
množstvím malých „komůrek“ vyplněných
vzduchem. Pro skladnost je zase nejvýhodnější,
pokud můžeme vzduch z izolační vrstvy jakoby
vyfouknout. Izolační materiál by tedy měl mít
otevřenou pórovou strukturu.
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komorách. Samonafukovací matrace s pěnou bez odlehčovacích otvorů pochopitelně
izolují lépe než ty s odlehčovacími komorami.

Peří brání proudění vzduchu

U oblečení nebo spacího pytle je péřová izolační vrstva doposud nejlepším řešením
z pohledu následujících parametrů: peří je lehčí, skladnější a má vyšší tepelný odpor
oproti jakémukoli syntetickému materiálu (existují samozřejmě i hlediska, kde peří má
vlastnosti horší – například nasákavost či nároky na šetrné zacházení).
To, co v péřové vrstvě izoluje, je vzduch, a peří pouze velmi účinným způsobem brání jeho
proudění. Nejlehčí je peří prachové, samo o sobě však není schopno zajistit roztažení
izolačních komor po předchozím stlačení. K tomu slouží podíl péřových brček, která mají
funkci jakýchsi pružin. Podíl prachového peří a brček je významným znakem kvality peří.
Druhým znakem kvality peří je plnivost (objem, který zaujímá peří o určité hmotnosti).
V metrické soustavě je jednotkou plnivosti m3 kg, v praxi se však užívá anglosaská jednotka
cuin, což je objem jedné unce peří v kubických palcích (cu in/oz = in3/oz).
Důležité je také, o jaké peří jde. Z chovných ptáků jsou zdrojem použitelného peří kachny
a husy, z divokých pak kajka mořská (Somateria mollissima). Kachny i husy jsou chovány
na maso a peří se získává při jejich porážce. Kajka mořská vystýlá prachovým peřím
svá hnízda a peří se získává sběrem z těchto hnízd. Nejlevnější je peří kachní, protože
produkce kachního masa je výrazně vyšší než u masa husího. Nejdražší je peří kajčí, neboť
sběrem se získá jenom několik tun peří ročně. Na světě je asi 1,5 milionu kajek a z jednoho
hnízda je možné za rok sebrat přibližně 15 g peří. Teoreticky by tedy bylo možné získat asi
11 tun peří, ale ve skutečnosti je to pochopitelně méně.

Porovnáme-li samonafukovací a klasickou
nafukovací matraci, při stejné tloušťce lépe
izoluje matrace samonafukovací. Vzduch se
nachází v malých komůrkách polyuretanové
pěny a jeho proudění je výrazně omezeno.
V klasické nafukovací matraci může vzduch
proudit v relativně rozsáhlých vzduchových

Kajčí prachové peří.

Kajka mořská vystýlá prachovým
peřím svá hnízda.

Nejlepší prachové kachní peří (90:10) má plnivost asi 600 cuin, husí peří podle podílů prachového peří 600 – 900 cuin, kajčí peří 800 – 1200 cuin. Aby se peří nesesypávalo na jednu
stranu, musí být izolační stěna pravidelně prošívána. V místech prošití ale vzniká tepelný
most (používá se jen u malých tlouštěk izolační stěny), pro větší tloušťku izolace musíme
použít takzvané komorové šití, které odstraní jednoduché prošívání. Komory podle tvaru
označujeme jako H komory, S komory nebo V komory. Do extrémních podmínek musí být
často víc vrstev komor nad sebou. Komory se plní tak, že do komory zasuneme přívodní
hadici plničky a peří dovnitř komory vžene stlačený vzduch (obr. plnění spacího pytle).
Víte, v čem je hlavní úskalí, proč se dnes spací pytle a oblečení do extrémních mrazů

ta pravá pohoda

nohy v teple
bateriově vyhřívané
poloautomatická regulace
standardní režim 8 hodin
nabíjení 4 hodiny
topítko vyjímatelné
k dostání nejen náhradní
ponožky, ale také
vyhřívané vesty
a rukavice...

prodávají

mnohé outdoorové, lyžařské, myslivecké, military prodejny + www.prosportshop.cz

VYBAVENÍ: PEŘÍ
TEXT JAN ČERMÁK, FOTO ARCHIV AUTORA

neplní kajčím peřím? Prachové peří nesmí z kajčího hnízda ve větru odletět, proto velmi
dobře drží u sebe. Ve válcových komorách by se kajčí peří seskupilo na jednom konci
a zbytek komory by zůstal bez peří (musí se uzavřít v malých čtvercových komorách, což
je technicky proveditelné jen u běžného prošívání). Proto se z kajčího peří dělají převážně
luxusní přikrývky a módní oblečení.

Hmotnost, skladnost a cena
Pokud sledujeme co nejnižší
hmotnost a maximální skladnost,
musíme sáhnout po nejkvalitnějším husím peří 95:5 (přibližně
800 cuin) nebo 97:3 (přibližně
900 cuin).
Použití peří 97:3 je však možné
jen pro extrémně lehké krycí
látky, aby i malý obsah brček
byl schopen komoru po stlačení
zase „nafouknout“. V současnosti
už existují nylonové ripstopy
s měrnou plošnou hmotností
pod 20 g/m2.

Plnění komor peřím. Do komory se zasune
přívodní hadice plničky a peří dovnitř komory vžene
stlačený vzduch.

Plnivost téměř neovlivňuje
tepelně izolační vlastnosti
(přesně tepelný odpor péřové vrstvy). To je vcelku pochopitelné, protože jak už jsme
se zmínili, to, co izoluje, není samotné peří, ale vzduch. Zopakujme si, že pro tepelně
izolační schopnosti je zcela rozhodující tloušťka izolační vrstvy. Ať použijeme jakékoli peří
(případně syntetiku), tepelná pohoda se bude lišit jen nepatrně, protože při optimálním
naplnění je tloušťka izolační vrstvy stejná (daná rozměrem komor). Rozdíl bude ale
v hmotnosti a skladnosti. Peří s vyšší
plnivostí bude k optimálnímu naplnění
stačit méně, výsledná hmotnost bude
tedy nižší a díky většímu podílu prachového peří bude lepší i skladnost. Čili čím
lepší peří je použité, tím je spací pytel
nebo oblečení lehčí a má menší sbalený
objem. U syntetiky je tento rozdíl ještě
mnohem výraznější.
Zašívání komor spacího pytle po naplnění.

Cena peří roste velmi výrazně s jeho kvalitou, a tak musíme vždy zvažovat, kolik za úsporu hmotnosti a objemu chceme zaplatit.
Nevýhodou syntetických izolačních materiálů oproti peří je vyšší hmotnost (asi o 50%),
horší sbalitelnost a nižší životnost. Výhodou syntetických tepelných izolací je nižší cena
(třetinová až poloviční), menší náchylnost k navlhnutí a rychlejší vysychání. Určitým kompromisem jsou izolační směsné materiály kombinující syntetickou střiž s určitým podílem
peří. Podobným kompromisem jsou snahy snížit nasákavost peří povrchovou hydrofobní
úpravou na bázi fluorokarbonových nebo silikonových přípravků. Výsledkem je peří, které
je vodoodpudivé, rychleji schne, ale je těžší a má tudíž menší plnivost.
Autor: Jan Čermák
Dr. Jan Čermák je jednatelem firmy Prosport a předsedou Asociace výrobců a obchodníků sportovního
zboží ČR. Ve Světě outdooru již delší čas publikuje
články o outdoorovém vybavení.

PR: SUMMIT SERIES
Summit L2 Jacket.

TEXT MATĚJ FRANĚK A THE NORTH FACE, FOTO THE NORTH FACE

Vrcholná série na ledu
Summit Series je zpět
Psal se rok 1972. Studená válka mezi západním a východním
blokem byla zhruba ve své polovině. Spojení Summit Series
připomene pamětníkům jiný boj než s ledovými vrcholky
hor. Byl to boj na ledě rovném jak zrcadlo. Boj mezi
hokejovými velmocemi – Kanadou a Sovětským
svazem. Summit Series – osm utkání, která měla
rozhodnout o tom, kdo je nejlepší na světě.

Summit L3 Jacket.

V outdoorovém světě je ale Summit Series úplně jiný pojem, je to
doslova „vrcholová“ kolekce amerického výrobce outdoorového oblečení The North Face, který se narodil šest let před památnou hokejovou
sérií. Kolekce Summit Series je o hodně mladší, je to dítě The North Face,
které spatřilo světlo outdoorového světa v roce 2000. Nedávno byla tato
kultovní kolekce představena pro sezónu 2015/2016.

Summit L4 Jacket.

Kolekce, vycházející ze zkušeností horolezecké komunity, byla
vytvořena pro nejnáročnější dobrodruhy a bude k dispozici v omezeném množství. Vývojový tým stojící za novou kolekcí se řídil heslem
„Respekt, inspirace a pokrok“, znamenajícím respekt k potřebám
sportovce a životnímu prostředí, inspiraci sportovců prostřednictvím
designu a funkcí produktů a pokroku díky neustálému posouvání
hranic v oblasti inovací a technologií. Aby bylo dosaženo těchto
cílů, byli sportovci z The North Face týmu zapojeni do celého
výrobního procesu. Z jejich zpětné vazby vyplynulo, že potřebují šest základních vrstev, které mohou
kombinovat a využít v různých podmínkách, jež mohou člověka potkat během zimních dobrodružství ve vysokých horách.

A mimochodem, Kanada zvítězila v posledním rozhodujícím utkání 6:5.

Summit L5 Shell.

Kolekce šesti vrstev je označena zkratkami L1 až L6 podle toho, jak se vrství na tělo. Top a kalhoty,
nesoucí označení Summit L1, jsou základní vrstvou z funkční tkaniny, zajišťující zónové teplo
a odvod vlhkosti, stejně jako konstrukci designovanou pro pohodlný pohyb. Bunda Summit L2
je střední vrstvou z extrémně odolného materiálu Polartec Thermal Pro s flísovou technologií
Hardface a úpletem navrženým pro optimální tepelný komfort a odvod vlhkosti. Ultralehká
péřová mezivrstva, bunda Summit L3, je vyplněna prachovým peřím maximální kvality s vysokou
plnivostí. Svrchní látka využívá konstrukci FuseForm pro zónovou odolnost s minimem švů
a digitálním barevným potiskem. Nejteplejší střední vrstvou je bunda Summit L4, zateplená
patentovaným syntetickým materiálem ThermoBall, který neztrácí izolační vlastnosti a udrží teplo
i ve vlhku. Bunda a kalhoty Summit L5 Shell jsou nejpokrokovější svrchní vrstvou, kterou kdy společnost The North Face vyrobila. Jsou vyrobeny s využitím voděodolného a prodyšného materiálu
DryVent s třívrstvou membránou. Kromě toho mají
zónovou konstrukci FuseForm pro zvýšenou odolnost
KDE KOUPIT SUMMIT SERIES
s minimálním množstvím švů a byly navrženy z jednoho
kusu tkaniny pro ideální pohyb ve vysokých horách.
• Rock Point Brno – OC Olympia
Poslední vrstvou kolekce je bunda Summit L6 s výplní
• Rock Point Praha – Perštýn
• The North Face Praha – Arkády
z prachového peří maximální kvality s vysokou plnivostí
Pankrác
a speciální konstrukcí zajišťující zvýšený tepelný komfort a odolnost vůči povětrnostním vlivům.
Summit L5
Shell Pant.
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BEZPEČNOST: LAVINOVÉ VYBAVENÍ
TEXT VOJTĚCH DVOŘÁK, FOTO ARCHIV AUTORA A REDAKCE

Lavinové
vybavení
na skialp
a freeride
Jak a s čím
začít?
Nejintenzivnější formou lyžařského sportu
ve volném terénu je freeride a ski-mountaineering. V těchto disciplínách bývá
extrémní sjezd tou hlavní aktivitou.

Bezpečnost

Všechny však mají jedno společné, a to je
bezpečnost. Na rozdíl od sjezdovek hrozí
ve volném terénu nebezpečí hor, především
laviny.

Základní vybavení

Skialpinista nebo freerider se pohybuje mimo sjezdovky.
V divočině. Od chaty, parkoviště nebo poslední stanice lanovky
začíná zády k davům dobrodružství. Skialpinisté vstupují
do nezajištěného prostředí a musí se spoléhat především sami
na sebe. Kromě kvalitní přípravy na túru, která je samozřejmostí,
by měli být i náležitě vybaveni.

Vybavení není pro všechny stejné

Skitouring či skialpinismus má několik podob. Jednou z nich je závodní skialpinismus.
Všechno je podřízeno hmotnosti. Další kategorií jsou pohodáři neboli lidé provozující tzv.
skitouring. Berou si víc věcí a vyrážejí na túry s cílem vystoupat na vrchol nebo na horskou
chatu. V batozích mají kompletní nouzové vybavení: náhradní věci na převlečení, jídlo
a pití. Svatým grálem skialpinismu jsou přechody v Alpách s výstupy na vrcholy nad 4000
metrů spojené s pohybem na ledovci. Těmto nadšencům přibude do batohu ještě vybavení na ledovec, jako jsou mačky a cepín, sedák a lano.

Nejzákladnějším vybavením nebo také nouzovým se myslí lavinový vyhledávač, lopata
a sonda. Všechny tři věci fungují dobře jenom
jako komplet!

Lavinový vyhledávač

Žádný dokonalý vyhledávač neexistuje, každý
má nějaké výhody a nevýhody. Může být jen
tak dobrý, jak dobře s ním umíte zacházet.
Výrobci se snaží o spousty vylepšení a technologických vychytávek. V minulosti to bylo
zabudování GPS, kompasů, sklonoměrů, uživatelské nastavování apod. Většina z toho se
neujala nebo nefungovala a všichni se vrátili
k primární funkci vyhledávačů: vysílat a umět
najít. Co nejrychleji a co nejpřesněji.

•

Všechny moderní vyhledávače fungují
se třemi anténami. Díky tomu dochází

Svět Outdooru 4/2015
Vybavení, Cesty, Expedice, Osobnosti

k přesnějšímu vyhodnocení signálu, a tím
k rychlejšímu nalezení zasypaného.

•

•

•

Moderní přístroje umožňují aktualizaci
softwaru, což je výhodné. Kvůli novým
funkcím si zkrátka nemusíte kupovat nový
vyhledávač.

Lopata

S novými vyhledávači zabere nejvíc času vykopávání. Proto na lopatě určitě nešetřete.
Teleskopická s kovovým a pevným listem je ideální. Na plastovou zapomeňte. Prodloužená násada nezanedbatelně
zvyšuje efektivitu kopání.

Co je nového v lopatách?

Zajímavou lopatou na trhu je multifunkční nástroj od K2 The
SHAXE (SHovel And aXE). Tahle lopata v kompletu zvládne
být lopatou, cepínem nebo díky příslušenství i základem pro
vytvoření improvizovaného svozného prostředku z lyží K2
nebo modely lyží, které mají díry ve špičce i na patce. Alugator Light od firmy Mammut má složenou rukojeť dlouhou
37 cm, tak aby byla stejně dlouhá jako jejich nová sonda
Carbon Probe 240 Light, která váží pouhých 185 g.

Sonda

I sonda patří neoddělitelně k nouzovému vybavení a bývá neprávem podceňována. Lavinová sonda je klíčovou pomůckou při hledání v laviništi. Důležitá je její
pevnost a tuhost, aby se při sondování pod povrchem sněhu ohýbala jen minimálně.
Standardní délky jsou 240 až 280 cm. Náběhové kužely na jednotlivých dílech jsou
u dnešních sond už standardem.
Lavinová sonda Pieps iProbe.

Co je nového
ve vyhledávačích?

Mammut u vyhledávače Pulse pořád nabízí
personalizaci přístroje, sledování životních
funkcí a propojení se stejnými přístroji
pomocí technologie W-link. Změnil však filozofii vyhledávání. Přístroj vás navádí, a určuje
tak, kam máte jít a kdy začít sondovat. Jsou
dostupné s novou verzí firmwaru tohoto
přístroje. Americké BCA představilo nový
vyhledávač Tracker3, futuristicky vyhlížející

Co je nového v sondách?

Posledním a asi jediným výrazným
zlepšením sond je elektronická sonda
iProbe od Piepsu, která zkracuje čas
vyhledávání. Sonda umí dohledat vyhledávač až do vzdálenosti 1,8 m. A od 50
cm od zasypaného ho umí automaticky
„zneviditelnit“, a tím umožnit hledání
dalších zasypaných bez rušivého vysílání
nalezeného. Tato funkce je však podporována pouze s vyhledávači Pieps.

Užitečnými funkcemi jsou např.: SCAN
neboli prohlídka laviniště s určením
počtu zasypaných, funkce MARK neboli
„zamykání“, tedy odrušení signálu nalezeného se snadným postupem k dalšímu
pohřešovanému.
Většina výrobců zachovala funkci automatického přepínání z módu vyhledávání
na vysílání po určitém časovém úseku
( 2–6 minut) kvůli hrozbě zasypání
zachraňujícího.

Lopata K2 The SHAXE.

Lavinový vyhledávač (pípák) pracuje
na principu přijímače a vysílače
na frekvenci
457 kHz, která
je pro všechny
jednotná.
Vyhledávač podává
o poloze zasypaného akustickou (pípání) a vizuální
(směrová šipka a vzdálenost) informaci. Intenzita pípání vyhledávače
odpovídá vzdálenosti přijímače
od vysílače, na digitálním displeji
se zobrazí vzdálenost i směr k zasypanému. Důležité: Noste ho na těle,
nikdy ne v batohu, a nepoužívejte
nikdy dobíjecí baterie.

krabičku jako ze Star Wars, která je o pětinu lehčí než jeho předchůdce. Redakční test
najdete na www.TuleniPasy.cz.

Nadstandardní nouzové vybavení

Lavinový batoh, jehož použití výrazně zvyšuje šanci na záchranu, pokud jej stržený lavinou
dokáže aktivovat. Zatažením za rukojeť spouštěče, umístěného na popruhu batohu,
se díky vypuštění stlačeného plynu (ABS), vzduchu (Snowpulse, BCA), CO2 a argonu
(Alpride) nebo elektrickým ventilátorem (Black
Diamond/Pieps) nafoukne během několika
vteřin airbag (případně airbagy).

Co nového v lavinových batozích?
Největší novinkou je „batoh na elektriku“ neboli
JetForce, který jako první lavinový airbag používá turboventilátor k nafouknutí ochranného
vaku vzduchem z neomezeného zdroje: z atmosféry. Nabízí tak možnost opakované aktivace
a cestování letadlem bez omezení. I objem vaku
200 litrů je úctyhodný.

Aktivovaný batoh Pieps JetForce

LAVINOVÝ VYHLEDÁVAČ
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VYBAVENÍ: DO LAVIN

Tradiční švýcarská
značka Mammut
používá jednu technologii SnowPulse
s dvěma systémy:
Protection a RAS,
které kombinuje
do svých batohů.
Nejvýraznější
novinkou je
lyžařská „vesta“,
respektive plochý
lyžařský batoh
Alyeska Protection Airbag Vest.

Kromě kompletní výbavy
je nutné umět s ní správně
zacházet. Jenom tak splní
svůj účel.

Batohy Scott s technologií Alpride mají v systému dvě jednorázové kartuše se stlačeným
argonem a kapalným CO2, odpovídající předpisům IATA, a je povoleno přepravovat je
v osobním zavazadle.
PRINCIP LAVINOVÉHO BATOHU
Zatažením za rukojeť spouštěče,
umístěného na popruhu batohu, se
díky vypuštění stlačeného plynu
(ABS), vzduchu (Snowpulse, BCA), CO2
a argonu (Alpride) nebo elektrickým ventilátorem (Pieps) v batohu
nafoukne během několika vteřin airbag. Objem těla se tím zvětší přibližně
1,5krát. Od tohoto okamžiku začne
fungovat fyzikální zákon o inverzní
segregaci (obrácené odlučnosti) částic
– pokud se pohybuje více částic najednou, plavou ty největší na povrchu.

JETFORCE

Nejstarší značka lavinových batohů
ABS kromě vlastní produkce intenzivně
licencuje, a tak se s ním můžete setkat
u dalších výrobců batohů (Ortovox,
Deuter atd.). Systém zůstává už dlouhou
dobu nezměněn. Poslední opravdovou
novinkou mezi airbagy je technologie
Wireless Activation, neboli možnost
aktivace airbagu na dálku. Očekávat
rozšíření na českém trhu můžeme
i od tradiční americké značky BCA, která
v roce 2015 představila novou řadu
a nové designy batohů Float.

Mammut Alyeska Protection Airbag Vest.

TEXT VOJTĚCH DVOŘÁK, FOTO ARCHIV AUTORA A REDAKCE

Další tipy na vybavení

•
•
•
•
•
•
•

lékárnička
bivakovací pytel
píšťalka
cepín
mačky
ledovcový set
helma

Co bude dál?

Výrobci a vývojáři budou dál pracovat na nových
technologiích. Budou snižovat hmotnost.
Využijí nové materiály a nabídnou nová řešení.
A na nás už bude jenom si vybavení koupit,
používat a co nejméně ho potřebovat!
TIP: Testy lavinového
vybavení najdete na webu
www.TuleniPasy.cz.

AIRBAG TECHNOLOGIE
automatické vyfouknutí
opakovaná aktivace
200l airbag
self check

LAVINOVÉ KURZY ZDARMA
ke každému zakoupenému vyhledávači PIEPS
nebo batohu se systémem JETFORCE

REGISTRACE a další INFO www.pips.cz
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NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI v outdoorové výbavě
Julbo Bivouak Cameleon

Dynafit TLT Radical ST 2.0

Brýle do jakýchkoliv podmínek

Skitouringové vázání s otočnou špičkou

Naprosto jedinečné brýle pro milovníky outdoorových
aktivit v jakýchkoli podmínkách. Magnetické bočnice se dají
ve vteřině snadno odstranit nebo připojit. Fotochromatické
polarizační zorníky Cameleon jsou vyrobeny NXT technologií,
která zaručuje trvalé vlastnosti zorníků (kategorie 2 – 4 podle
světelných podmínek, rychlost zatmavení do 20 s). Úprava proti
zamlžování, nastavitelné nožičky, ventilační otvory.

Vázání TLT Radical ST 2 je pokračováním evoluce
ve skialpovém vybavení. Jde o novou generaci prověřeného
a osvědčeného modelu Radical ST. Bezrámový systém,
velmi snadné ovládání a zvýšená bezpečnostní funkce
díky rotační špičce z něj činí absolutního lídra v segmentu
skialpových vázání. Pro tradiční rámová vázání tak nemluví
už žádné argumenty.

Infocena: 3999 Kč

Infocena: 11 880 Kč (s brzdou 90 mm)

www.RockPoint.cz

www.dynafit.com

The North Face Summit L3 Jacket

La Sportiva Spectre

Zateplovačka z kolekce Summit Series

Lehká čtyřpřesková skialpová bota

Ultralehká péřová mezivrstva je vyplněna
peřím s vysokou plnivostí. Svrchní látka
využívá konstrukci FuseForm kombinující
při tkaní různé typy materiálů pro
zónovou odolnost s minimem
švů. Svým střihem, konstrukcí
a použitými materiály přesně
odpovídá nárokům kladeným
na pohodlí a volnost při pohybu
v horách. K dispozici v pánské
i dámské variantě.

Patentovaný design umožňuje ohýbat nohu až
do úhlu 60° a Vetebra konstrukce zajišťuje
dostatečnou podporu nohy při sjezdech.
Volnost pohybu přesahuje všechna
očekávání díky EZ Flex systému.
Ergonomicky tvarované linie skeletu
ulehčují pohyb v módu chůze a usnadňují
nastupování do vázání. Vyjímatelná vložka
EZ Thermo Liner funguje jako izolační vrstva
a zamezuje pronikání chladu k chodidlům.

Infocena: 7490 Kč

www.hudy.cz

www.TheNorthFace.cz

Loap Linos

Infocena: 13 390 Kč

Directalpine Foraker

Pohodlné softshellové kalhoty

Technická zimní bunda

Funkční elastické softshellové kalhoty
Loap Linos s membránou Aqua Pro
odolají vodnímu sloupci 8000 mm. V teple
a suchu zůstanete díky hřejivé podšívce
z materiálu Techfleece+. Pohodlný
střih a praktické kšandy skvěle padnou
a v kombinaci s vrstvou funkčního
termoprádla můžete bez obav vyrazit
i do chladného zimního počasí. K dostání
v e-shopu české značky Loap.

Novinka! Technická zimní sportovní bunda
s výrazně hřejivou izolací Climashield (Made
in USA). Použitím kvalitních materiálů,
propracovaného střihu a vyřazením všech
nepodstatných detailů vznikla lehká
technická a maximálně funkční bunda
do náročných klimatických podmínek.
Skvělá pro zimní horolezectví,
lezení v ledu, horské lyžování
i k expedičnímu nasazení.

Infocena: 1999 Kč

Infocena: 5990 Kč

www.loap.cz

www.DirectAlpine.cz

66

VYBAVENÍ: LEZENÍ V LEDU
TEXT KAREL „KARLOS“ VIDLÁK, FOTO ARCHIV AUTORA

Bez výbavy
do ledu
lezení sám
nesvedu
O oblečení a vybavení pro lezení v ledu
se stručně zmiňuje Lucka Hrozová v rámci
článku Ledolezení (str. 9). Přidáváme dalších
pár podrobností, jak si pro tuhle aktivitu
správně vybrat cepín, mačky a šrouby.

Cepín je i není zbraň

Vzpomínám si na starou kresbu, na které sedí na saních pán
zjevu Trautenberka. Saně řídí dva lokajové s dlouhými dřevěnými
cepíny, připomínajícími krumpáče. Jasan dnes nahradila slitina
hliníku nebo uhlíková vlákna. Na VHT se používají cepíny turistické.

Pro lezení v ledu se sklonem tak od 50 stupňů se používají kratší
cepíny neboli lezecké zbraně s délkou kolem 50 cm. Protože se často
i v prudkém terénu vyskytuje sníh, skála nebo zmrzlá tráva, hovoříme
také o mixovém lezení. Pokud v terénu převládá holá skála, jde o disciplínu zvanou drytooling.
Začnu pěkně od topůrka, které bývá nejčastěji ze slitiny hliníku, občas
i z uhlíkových vláken, a jeho tvar bývá z několika důvodů zahnutý. Se
zahnutou zbraní se snáze zdolávají ledové boule, hákuje se za skalní
výčnělky a nedochází k narážení prstů do ledu. Při výběru cepínu je
dobré sledovat i označení jeho kategorie. Na topůrku i hrotu bývá
označení „B (basic)“ nebo „T (technical)“. Písmena symbolizují
odolnost při zatížení, kdy většina lezeckých cepínů je těch pevnějších,
,,téčkových“. Pro co nejlepší úchop a ochranu prstů je důležitý tvar
rukojeti. Užitečná je zarážka ruky, pro kterou se užívá pojmenování
boxer. Pro jistý úchop jde o klíčový prvek, který ale naopak brání
zapíchnutí cepínu do sněhu. Proto je oblíbená řada univerzálních
cepínů, které mají boxer odnímatelný. Po jeho sundání poskytuje
nástroj lepší oporu při pohybu v exponovaném terénu.
Srovnání klasických lezeckých cepínů ze ,,staré školy"
s novými zbraněmi z uhlíkových vláken (vlevo). Tyto zbraně
u nás zatím vyrábí pouze pár lidí na zakázku.

Dalším prvkem je hlava cepínu, která se skládá z hrotu a lopatky
nebo tlouku. To všechno jde často z cepínu odejmout, vyměnit

Svět Outdooru 4/2015
Vybavení, Cesty, Expedice, Osobnosti

a přizpůsobit cepín pro různé typy použití
(různé typy hrotů, odnímatelný tlouk
a lopatka, odnímatelný boxer, případně
i přizpůsobitelná rukojeť). Kvalitní kované
hroty jsou vyrobeny z chrom-molybdenové
oceli. Pro snadné pronikání do tvrdého
ledu je důležitý i tvar ostří. Hroty cepínů je
možné opakovaně brousit pomocí pilníku.
O výhodách kvalitně naostřeného hrotu
se už přesvědčilo několik mých kamarádů,
kteří si s neobyčejnou šikovností vetkli své
zbraně do různých nejmenovaných částí těla,
z nichž některé se používají na sezení. Každé
broušení však ubírá materiál hrotu, čímž mění
jeho původní geometrii. Jako doplněk jsou
k dostání poutka, která značně ulehčují rukám
v úchopu. Na druhou stranu ale poutka (zvlášť
ta, která se nedají odepínat z topůrka) znepříjemňují šroubování ledovcových šroubů.
Osobně radši používám pružné smyčky
zacvaknuté do spodních bodců cepínů a jisticího oka sedáku, které zabrání případnému
pádu cepínu.
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v sortimentu. Kloubové mačky jsou tvořeny zadní a přední částí s hroty. Obě části spojuje
posuvný most, kterým jde nastavit velikost maček bez použití nástrojů.
Při volbě způsobu upínání maček rozhoduje především použitý typ boty. Pod pojmem
bota nemyslím lakýrky, cvičky ani nízké trekovky. Když boty k mačkám, tak minimálně
pohorky do lehčího terénu, nejlíp ale boty pro pohyb v těžkém terénu. Tuhost boty totiž
významně přispívá k dobrému upevnění maček při lezení. Pokud chcete lézt v klasických
pohorkách, nejčastěji se používá třmen z tuhého plastu a druhé plastové poutko kolem
paty. Tahle poutka jsou k sobě spojena provléknutým popruhem, vedoucím přes nárt.
Kdo to s lezením v ledu myslí vážněji než harfenista s hardrockem, dá přednost pevné
kožené, textilní nebo plastové botě, která má žlábek na špici i na patě. Pro tyhle boty se
používají mačky, které mají vpředu ocelový třmen pro zaklesnutí do žlábku na špici. Druhý
kovový třmen pak vede z patní části maček. Na něm je ještě připevněn plastový zobák,
který se zaklesne do žlábku na patě. Pak se zobák přiklopí k botě, čímž k ní mačku pevně
přitáhne. Zobák je ještě zajištěn popruhem kolem kotníků. Protože přední i zadní třmen
se dá většinou ukotvit do více poloh v mačce a zobák jde výškově nastavit stavěcím kolečkem, můžeme si mačky přesně nastavit na konkrétní velikost a typ obuvi. Variantou ukotvení maček je kombinace, kdy vpředu je plastový třmen a vzadu upínací zobák na třmenu.
Některé univerzální mačky mají výměnné typy upínacích prvků a dají se použít na různých
botách. Výhodou jsou i přední vyměnitelné hroty, s možností použití jen jednoho monohrotu. Nezbytným doplňkem maček pro pohyb ve sněhu jsou plastové podložky proti
nabalování sněhu, tzv. vyhazováky sněhu nebo též antibooty.

Vlevo turistická mačka s kombinovaným způsobem upnutí. Uprostřed a vpravo lezecké mačky s kovovými třmeny, upnuté na skialpové
botě a na kožené botě se žlábky.

Mačky nejsou kočky,
ani pro kočku
Také u maček se setkáme s několika turistickými a lezeckými typy. Lezecké jsou většinou
z odolnější chrom-molybdenové oceli. Mají
12 nebo 14 hrotů, z čehož ty přední, vertikálně
orientované, jsou často robustnější a delší
než u turistických maček. Protože se mi už
povedlo při lezení perforovat koženou pohoru
tak šťastně, že to odnesla i ponožka a moje
noha, vím o tom své. Podle typu konstrukce
můžeme stoupací železa, jak se mačkám
trefně postaru říká, rozdělit na rámová
a kloubová. Poslední dobou jsou rámové
mačky na ústupu a řada výrobců je ani nemá

Šrouby a flétničky pro lezce hračičky
Výbava do ledu skýtá kromě maček a cepínu bohatý inventář. To máte: lana, helmy,
sedáky, teplé spodní prádlo, karabiny… a šrouby do ledu. Nějakou dobu mi trvalo,
než jsem začal věřit hrotům cepínů, zaseklých do zmrzlé vody. Být u toho jištěný jen
pomocí krátké tenké trubky, zašroubované do vody výše uvedeného skupenství, je
vyloženě špatný, ale opravdu špatný... nepěkná myšlenka. Jenže, led není skála a moc
jiných možností k jištění neposkytuje. Pro postupové lezení v ledu se používají ledovcové šrouby délek od 9 do 23 cm. Na konci dříku mají oko pro karabinu a šroubovací
kličku. Já mám nejradši drátěné sklopné kličky, se kterými je šroubování snadné
a rychlé.
Ohledně způsobu nošení šroubů se preference různí podobně, jako zásadní otázka,
jestli nosit trenky nebo slipy. Se šrouby cvaklými na karabině se nemanipuluje moc
dobře. Problém řeší tzv. flétny. Jde o plastová pouzdra na šrouby, která jsou k sobě
spojená a nosí se na popruhu šikmo na hrudníku. Šrouby jde takhle tasit pohotově,
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Různé způsoby kotvení v ledu - smyčka v Abalakových hodinách,
šroub do ledu, odsednutí do smyček v zaseknutých cepínech.
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a navíc flétny přispívají k ochraně závitů při lezení i při transportu. Jsa
chlapec vynalézavý a vychovávaný moudrou ženuškou ku spořivosti,
dostal jsem šikovný nápad a flétny vyrobil ze zahradní hadice. Výsledek
mé snaživosti je takový, že praktičnost výrobku vysoce převyšuje estetickou stránku. Dalším rozšířeným způsobem nošení šroubů jsou plastové
karabiny, tzv. carry tools. Na sedáku se nehoupou a mají specifický tvar,
takže manipulace se šrouby je snazší, než u klasických karabin.

Ledoborec v plné polní se zahradohadicózním nosičem
šroubů - made in já doma.

Zvládnout techniku lezení v ledu není snadné a kromě fyzické
odolnosti vyžaduje i tu psychickou. Článek měl jen pomoct
zorientovat se v základním vybavení zájemcům, kteří zatím
neměli co do činění s touhle, pro mě královskou lezeckou
disciplínou.
Autor: Karel „Karlos“ Vidlák
Stálý spolupracovník redakce a lezec Karlos testuje
horolezecké vybavení a dlouhodobě se mezi čtenáři
Světa outdooru stará o šíření základního povědomí
o vybavení pro většinu lezeckých disciplín.
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NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI v outdoorové výbavě
The North Face Thermoball Hoodie

La Sportiva RST 2.0

Zateplovací vrstva s kapucí

Univerzální skialpová lyže

Bunda s kapucí vyplněná materiálem
Thermoball, který vykazuje stejné
zateplovací schopnosti jako peří, ale
mnohem snadněji si poradí s vlhkem.
Je ideální druhou nebo třetí vrstvou
pro celoroční využití. Bunda
je snadno sbalitelná do vlastní
kapsy. K dispozici v pánské
i dámské variantě.

Multifunkční skialpová lyže od firmy La
Sportiva, která je určena především pro
náročné vysokohorské túry. Prodloužená
špička a plochá patka umožňují hladkou
jízdu v prašanu a zároveň zajišťují dokonalou
přilnavost hran a snadnou točivost
na umrzlém sněhu. Díky lehké konstrukci
a progresivní flexi si užijete jízdu
i na strmých svazích.

Infocena: 4490 Kč

Infocena: 10 990 Kč

www.TheNorthFace.cz

www.hudy.cz

Dynafit TLT 6 Mountain CR

Loap Simon

Lyžáky s bezkonkurenčním poměrem váhy a výkonu

Lyžařská bunda s membránou

Lyžáky TLT 6 Mountain CR jsou pravou volbou pro lyžaře,
kteří hledají lehké boty pro stoupání, ale zároveň nechtějí
přijít o radost ze sjezdu. Superlehká konstrukce a kombinace
materiálů Grilamid a Pebax která skvěle padne,
ale zároveň je dostatečně tuhá pro sjezd.
Stavba boty se zadním spoilerem a systémem
Ultra-Lock Closure 2.0 s přepínáním
módu ski/walk pomocí jednoho pohybu.
Tepelně tvarovatelná vložka Custom Ready.
Kompatibilní s mačkami.

V pánské lyžařské bundě Loap Simon
budete přitahovat něžné pohlaví,
zatímco fronty na vlek se vám budou
vyhýbat carvingovým obloukem.
Na svahu si v ní užijete teplo, pohodlí,
a hlavně radost ze samotné jízdy.
V této nepromokavé bundě s hřejivou
výplní vás před sněhem, chladem
a větrem ochrání spolehlivý svrchní
materiál Stormex, lepené švy TSS
a membrána Aqua Pro. K dostání
v e-shopu české značky Loap.

Infocena: 14 310 Kč
www.dynafit.com

Infocena: 3299 Kč
www.loap.cz

adidas Terrex Fast X High GTX

Salomon XA PRO 3D GTX 10-YR LTD

Technická treková obuv

Kultovní trailovka

Technicky propracovaná a velmi lehká obuv pro
rychlý pohyb po horách. Terrex Fast X Hight GTX
má nízkou podrážku s odolnou a stabilní podešví
Continental, která zajišťuje ideální
přilnavost jak v suchém, tak
mokrém terénu. Kontrolu
sestupů podporuje
technologie Formotion,
umístěná v mezipodešvi.
Zaručenou voděodolnost
svršku obstarává prodyšná
membrána Gore-Tex.

V roce 2005 Salomon představil model obuvi XA PRO 3D,
určené pro závody typu Adventure Race. K oslavě trvalého
úspěchu této kultovní obuvi uvádí v roce
2015 limitovanou edici dámské i pánské
verze XA PRO 3D s nepromokavou
membránou Gore-Tex. Nízký profil
3D Advanced Chassis spolu
s odolnou a přilnavou
podešví Contagrip
poskytují stabilitu,
odpružení a výkon
na všech
typech terénu.

Infocena: 4399 Kč

Infocena: 3890 Kč

www.RockPoint.cz

www.salomon.cz
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Jak si kdo uvaří

Jak vybrat ten nejlepší vařič
„Musíš mít něco teplého do žaludku,“ říkávaly naše babičky.
Leckdo z nás se shodne na tom, že při jakékoli vícedenní
outdoorové akci na tom teplém jídle skutečně něco
bude. Abychom si v terénu dokázali teplé jídlo připravit,
neobejdeme se bez vody a bez spolehlivého vařiče.
Turistický vařič představuje v outdoorové výbavě položku, která může sloužit dlouhá léta.
Osobně jsem za víc než dvacet let kvůli opotřebení, poškození nebo poruše nemusel odepsat ani jeden z osmi vařičů, které jsem dlouhodoběji používal. Zkrátka, pořízení nového
vařiče může být dlouhodobá investice, a proto se vyplatí jeho výběr dobře
promyslet.

Nevýhodou plynu je otázka dostupnosti
paliva. Na kratší akce, kam cestujeme
pozemní cestou, bude plyn nejlepší volba.
Pokud budeme cestovat letecky, máme
problém. Plynové kartuše do letadla nesmějí.
Pokud si ověříte dostupnost bombiček v místě
vašeho plánovaného působení a jste schopni
pobrat jejich potřebné množství na celou
dobu, máte vyhráno. U delších akcí, kdy bude
potřebné množství paliva reprezentovat

Plyn, nebo benzin?

Plyn má řadu výhod: pohotovost, čistotu provozu a dobrou regulaci
výkonu. Většina moderních plynových vařičů je také efektivnější. To
znamená, že určitou jednotku hmotnosti paliva dokážou přeměnit
na teplo účinněji než vařiče benzinové. Účinnost však může výrazně
snížit nízká okolní teplota i stav naplnění kartuše. Částečným řešením
je předehřívání plynu před hořákem nebo odlišná směs plynu pro zimní
použití. Primus nedávno začal distribuovat tři různé druhy plynových
kartuší určených do zimních, letních nebo standardních podmínek.
Inovací u kartuší Winter Gas je vysoce savý papír uvnitř bombičky.
Ten zvětší povrch, z kterého se zkapalněné palivo odpařuje do stavu
plynného. Změna z kapalného na plynné skupenství je rychlejší, a tím
se udržuje i vyšší tlak v kartuši.

Jednoduché a lehké plynové vařiče mají často futuristické
tvary a nízkou hmotmost. Vařič Optimus Crux Lite na obrázku
má hmotnost 72 g.

VYBAVENÍ: VAŘIČE
TEXT JAKUB HAVEL, FOTO AUTOR A SHUTTERSTOCK

arzenál čtyř, šesti nebo více bombiček, už
ale hmotnostní srovnání s benzinem může
vycházet nevýhodně. Dobré je, že podle délky
akce můžete zvolit různou velikost kartuše.
Nevýhodou je naopak to, že jestliže na akci
vypotřebujete kartuši jen z části, budou se
vám doma hromadit poloprázdné kartuše
nebo budete nuceni příště sbalit do batohu
dvě poloprázdné místo jedné plné. Také cena
kartuší není nejnižší.
TIP: Většina plynových vařičů
a kartuší (vyjma značky Camping
Gaz) používá jednotný závit a měla by
být vzájemně kompatibilní. Ovšem
ne všechny kombinace musí být
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paliv umožňují připojit i plynové kartuše. Konstrukčně tyhle vařiče vycházejí z benzinových a možnost vařit na plyn nabízejí spíš jen jako doplněk. Při vaření na plyn nedosahují
srovnatelného výkonu jako čistokrevné plynové vařiče. Jejich koupi je možné doporučit
těm, kteří předpokládají převažující provoz na benzin a využívat plyn budou spíš jen
příležitostné.

Konstrukce vařiče

U vařiče nás bude zajímat i jeho hmotnost a skladnost. Konstrukce ovlivní i stabilitu vařiče
a pohodlí jeho používání. Malé, lehké a skladné jsou vařiče, jež se šroubují přímo na plynovou kartuši. Ta slouží zároveň jako základna a podstavec. Na trhu najdeme hned několik
modelů o hmotnosti pod 100 g. Téhle hodnotě se blíží i klasika našich luhů a hájů – osvědčený vařič VAR 2 od Míry Sedláčka. Nejlehčí jsou pak vařiče titanové. Pro rodiny nebo větší
skupiny, kdy se předpokládá použití větších nádob, jsou vhodnější vařiče s širším hořákem
a pevnějšími a širšími podpěrami. Nevýhodou je nižší stabilita vařiče s nádobou. Čím větší
a těžší nádoba, případně větší a vyšší kartuše, tím bude vaření delikátnější.

skutečně funkční. Zvlášť pozor u starších kartuší. Problém může nastat
v průměru i délce kolíčku vařiče,
který otevírá po našroubování ventil
kartuše. Vyplatí se tedy vždycky před
akcí funkčnost vařiče s konkrétní kartuší vyzkoušet.

Do letadla radši s benziňákem

Benzinové vařiče mají jasnou výhodu při
cestování letadlem a v dostupnosti paliva
v zemích Asie, Latinské Ameriky nebo Afriky.
Nejvyšší výkon, snadný start a nejčistší chod
poskytují při provozu na tzv. technický benzin
(anglicky white gas), ale v případě potřeby se
spokojí i s běžným bezolovnatým automobilovým benzinem. Pokud vyměníte spalovací
trysku, „pojedou“ tyhle vařiče i na petrolej,
a ty nejodolnější i na naftu. Ve světě je dost
lokalit, kde petrolej seženete snadněji než
benzin. Ve „vybíravosti“ benzinových vařičů,
co se paliva týče, jsou však velké rozdíly.
Kromě doporučení výrobce zkuste hledat
i dosavadní zkušenosti jiných majitelů.
Benzinové vařiče nejsou nijak výrazně závislé
na okolní teplotě. Potřebný tlak snadno
dosáhneme mechanickou pumpou. Čím
delší je vaření každý den, navíc v chladných
podmínkách, tím výrazněji se mohou výhody
překlopit na jejich stranu. Modelově třeba
zimní akce s nutností získávání vody ze sněhu,
kdy bude jeden vařič sloužit třem a více lidem.
Vařiče na tekutý a tuhý líh jsou z pohledu
outdooru spíš okrajová záležitost.
Dilema volby paliva se snaží vyřešit tzv. multifuel vařiče, jež kromě spalování kapalných

Čím delší je vaření každý den a navíc v chladných podmínkách,
tím výhodnější jsou benzinové vařiče.

Druhou variantou je samostatný vařič, ke kterému se kartuše připojuje hadičkou nebo
trubičkou. Výhodou těchto vařičů je stabilita při vaření i s většími nádobami, kterou neovlivní velikost zvolené kartuše. Nevýhodou jsou větší rozměry, menší skladnost a o něco
vyšší hmotnost. Benzinové vařiče jsou většinou robustnější, a tedy i objemnější a těžší
než plynové. S výjimkou Colemanu prakticky všechny moderní benzinové vařiče používají
konstrukci s oddělenou nádobkou, připojenou hadičkou nebo trubičkou. Pro některé
vařiče existuje příslušenství v podobě závěsných systémů, které najdou využití nejen při
bivaku ve stěně.
TIP: Většina benzinových vařičů vyžaduje při startu předehřátí (což chvíli
trvá a snadno při tom ušpiníte sebe i okolí). Pravděpodobně prvním benzinovým vařičem, který nevyžaduje obvyklý postup při předehřátí, je model
Muka od japonské firmy Shifuji.
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Vše v jednom

V poslední době jsou stále populárnější kompaktní vařicí systémy, které tvoří vlastní vařič
s integrovanou nádobou na vaření, plynovou
kartuší, případně i tepelným výměníkem,
zlepšujícím přenos tepla k nádobě a ochranu
před větrem. Propagátorem tohohle řešení
jsou vařiče značky Jetboil, obdobné modely
najdeme i u značky Primus, korejského
výrobce Kovea a dalších. Tento typ vařiče je
ideální pro kratší akce pro jednu až dvě osoby,
kdy nepředpokládáme složité vyvařování, ale
převážně jen ohřev vody.

Ohřev infračerveným sálavým teplem je zajímavá alternativa. Z větších výrobců ho ale
zatím využívá jen MSR. Na foto je čínský noname vařič.

Revoluce?

Možná nejvýraznější krok kupředu v konstrukci turistických vařičů v poslední době udělala
značka MSR u plynových vařičů Reactor a WindBurner (původně WindBoiler). Hlavní
odlišnost těchhle vařičů je v přenosu tepla. Nehoří totiž klasickým plamenem, ale hoření
probíhá uvnitř kovové pěny, uzavřené v těle vařiče, a k přenosu tepla dochází sáláním
z velké rozžhavené plochy hořáku do tepelného výměníku nádoby. Princip sice není nový,
ale jeho většímu rozšíření u outdoorových vařičů doposud bránily dětské nemoce při využití systému sálání. Výhodou je takřka úplná rezistence vůči okolnímu větru. Více o tomhle
vařiči najdete v naší recenzi na Svetoutdooru.cz.
Autor: Jakub Havel
Zkušený publicista s velkou zkušeností jak z treků, výprav a expedic,

Integrované systémy s tepelným výměníkem
tak s testováním outdoorového vybavení. Se Světem outdooru spoluprajsou velmi
efektivní. Prvními průkopníky byly 1 4.11.2015 16:14:10
Hervis-inzerce-Svet-Outdooru-170x77mm-TISK.pdf
cuje dlouhou dobu, publikuje v širokém spektru témat.
plynové vařiče značky Jetboil.

Na batoh se musí bez kompromisů
Máte na svých cestách každou kapsu batohu plnou? Nebo naopak jedete s poloprázdným zavazadlem? Pak je něco špatně a měli byste si pořídit správnou
velikost. Záleží jen na vás a vaší představě o cestování. Obecně ale platí, že kompromisy nejsou to pravé. Každý totiž potřebuje trochu jiné nastavení, někdo
sebou vozí víc věcí, jiný méně. Takže si musíte vybrat jen vy sami.
Rozhodně se ale vyplatí si batoh osahat a vyzkoušet. Protože se může stát, že výrobce sice udává určitý objem, ale vy už chvilku po zaplacení zjistíte, že vám
nový kousek za několik tisíc vůbec nesedí. Proto je lepší se vypravit přímo na prodejnu, kde si můžete všechno vyzkoušet. „Někteří zákazníci třeba vyrazili do
obchodu, a přestože měli svou oblíbenou značku, po konzultaci s obsluhou úplně změnili názor,“ říká Miroslav Eliáš z řetězce Hervis Sports.
„Trocha rozvahy se každopádně vyplatí u větších batohů, u nichž čekáte, že vám vydrží dlouho. Ale i ty menší, které doporučujeme jen na kolo, byste si měli trochu
osahat. My máme třeba perfektní zkušenosti se značkou Kilimanjaro, která nešidí materiály a jejich zádové systémy jsou opravdu na velmi vysoké úrovni,“ uzavírá Eliáš.

Mangart 32

Nanga Parbat 60+10

Praktický sportovní batoh na turistiku a volný čas s
mnoha užitečnými funkcemi.

Nanga Parbat je vhodný batoh pro horskou turistiku. Nabízí
dostatek prostoru a možnost rozšíření o dalších 10 litrů.

• Objem - 32 l
• Technologie/materiál - 600D Polyester + Honeycomb
vložka, 2 PU zátěr
• Součástí je pláštěnka, kapsy na víku, hrudní popruh
a bederní pás ze síťoviny, zádový systém, vnitřní
kapsa, reflexní prvky, vodotěsná přední kapsa na zip,
boční úchyty, 2 boční síťované kapsy

• Objem - 60 + 10 l
• Technologie/materiál - 600D Ripstop polyester - 420D Nylon Dobby, ULY povlak
• Nastavitelný zádový systém, včetně pláštěnky, pásek
pro uchycení sáčku, boční kompresní popruhy, držák
na tyče, hrudní a bederní popruh, kapsy na víku
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EXPEDICE: CO SE DĚJE
TEXT REDAKCE, FOTO VOJTA DVOŘÁK
Natáčení skialpového
seriálu ČT v Krkonoších.

Svět expedic
Expedice
s kamerami
ČT – Skialpem to začalo
Oblast: ČR, Rakousko, Itálie, Norsko
Účastníci: Horští vůdci, moderátoři
a štáb ČT
Termín: jaro – podzim 2015
Natáčení čtyřdílného televizního cyklu letos
na jaře připomínalo speciální skialpovou
expedici pod dohledem kamer České televize. Ze čtyř výstupů v Krkonoších, Rakousku,
Itálii a Norsku vznikl čtyřdílný seriál
o skialpinismu, jehož moderátory jsou Alena
Zárybnická a Jiří Hölzel. Pětadvacetiminutové díly poběží každou sobotu od poloviny
listopadu do poloviny prosince na kanálu ČT
Sport a představí podrobněji tento navýsost
outdoorový zimní sport.

Záchrana horolezce
Česká expedice na vrchol Manáslu (8163 m)
nevystoupila, protože čas pro výstup obětovala
na pomoc dvěma zcela vyčerpaným horolezcům
v nouzi. Záchrana ze zóny smrti je vždy velmi
náročná. Rakušan bohužel vyčerpáním v noci
zemřel, ale francouzského horolezce se podařilo
zachránit. Členům expedice patří nejvyšší uznání.

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

Putování napříč časem
Archeologický výzkum v antické
Měsíční archeologická expedice FF UK s cílem
Baktrii
prozkoumat dosud nejasné období přechodu
Oblast: Uzbekistán
mezi dobou bronzovou a železnou v oblasti
Účastníci: Ladislav Stančo +
jižního Uzbekistánu (antická Baktrie byla na území
severního Afghánistánu, hranicí byla řeka Amurdarja tým archeologů
na severu a pohoří Hindúkuš na jihu) sice není typic- Termín: podzim 2015
kou outdoorovou expedicí, ale je zajímavá způsobem financování. Studenti Jakub Havlík a Johana Tlustá získali finanční podporu pomocí
projektu „Archeologické dobrodružství v Baktrii“ na českém crowfundingovém serveru.

TERMOPRÁDLO S TERMOSTATEM

BRYNJE

ARCTIC DOUBLE
®

FUNKČNÍ SÍŤOVINA
A MERINO VLNA
TESTOVÁNO
NORSKOU
ARMÁDOU

založeno 1887

NORSKÉ-TERMOPRÁDLO.CZ
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Recenze
Světa
outdooru

PŘEHLED RECENZÍ VYBAVENÍ:

Přehled recenzí,
celé znění najdete
na webu
SvetOutdooru.cz
V magazínu Svět outdooru pravidelně
přinášíme krátká představení
outdoorového vybavení. Najdete
tu informace o horkých 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 S30

Dobrý sluha
CAT S30 je mladší bratříček modelu S40, který jsme zkoušeli v minulém čísle. Díky menšímu
displeji se zmenšily i celkové rozměry a hmotnost. Co však zůstalo stejné, je kapacita baterie
3000 mAh, díky čemuž vydrží telefon bez problému tři dny aktivního běžného používání
bez nabíjení. Tělo je robustně pogumované a displej kryje tvrzené sklo Gorilla Glass čtvrté
generace, které zaručí dlouhodobou ochranu před škrábanci. Velmi příjemná je možnost
ovládání telefonu za mokra, a to i v rukavicích. Podle výrobce vydrží bez újmy 60 minut pod
vodou a pád z výšky 1,2 m (specifikace IP68
a armádní 810G). Pobyt ve sprše, v potoce,
bahně i telefonování za deště přežil bez újmy.
Odolný je i vůči vniknutí prachu a špíny, v
čemž vidím obrovskou výhodu při aktivních
sportech anebo venkovních činnostech.
Telefon zašpiníte, zablátíte a doma jen
opláchnete a všechno funguje bez problémů.
Nechybí samozřejmě příjem GPS a GLONASS.
Kombinací družic obou systémů získáte velmi
přesnou polohu. Hlavní 5Mpx fotoaparát
spolu s propracovanou aplikací nabízí mnoho
přednastavených filtrů, umí detekovat tváře,
úsměv anebo odstranit červené oči. Video
můžete nahrávat ve FullHD. Pokud instalovaný Android 5.1 nepřetížíte zbytečnými
aplikacemi, bude reagovat svižně a spolehlivě. Pro aktivní lidi, kteří hledají univerzálního
pomocníka, na kterého se mohou spolehnout
v každém počasí, kteroukoliv roční dobu a při
všech aktivitách, je CAT 30 správná volba.

Rychlá fakta
Hmotnost: 181 g
Rozměry: 141,9 × 72,74 × 13,25 mm
Displej: 4.5“ s rozlišením 480 × 854 px
Procesor: 4jádrový Qualcomm 1,1Ghz
RAM: 1 GB
Paměť: 8 GB
Paměťová karta: až 64GB SDXC
OS: Android 5.1 Lollipop
Napájení: Li-on 3000 mAh
Rozlišení fotoaparátu: 5 Mpx s bleskem
Video: FullHD 1080/60p
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: 7599 Kč
Dodává: Bullit mobile
Více Info: www.catphones.com
Tester: Michal Kroužel
Zaujalo mě
programovatelné tlačítko
vysoká odolnost
výdrž baterie
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Recenze a testy vybavení na www.SvetOutdooru.cz/vybaveni

adidas Terrex Agravic Down
Rychlá fakta
Materiál: Pertex Quantum
s ripstopovou úpravou
Izolace: husí peří 90:10
Plnivost: 800 cuin
Hmotnost: 345 g
Infocena: 7299 Kč
Dodává: adidas
Více info na www.RockPoint.cz

Peří je peří

Peří, syntetika, nebo kombinace? Co se týče tepla, peří
u mě jasně vede, je pro mě nejpříjemnější. Bunda Terrex
Agravic je naplněna husím v poměru 90:10 ve prospěch
prachového při plnivosti 800 cuin, což jí dodává výborné
izolační schopnosti při velmi nízké hmotnosti a vysoké
kompresi. Svrchní materiál Pertex Quantum je opatřen
ripstopovou úpravou pro zvýšení odolnosti. Pohybový
komfort je podpořen elastickým materiálem v podpaží.
K zamezení úniku tepla jsou rukávy a krk opatřeny
Tester: Matěj Franěk
příjemnými pružnými manžetami. Překrývající se švy
zamezují vzniku tepelných mostů. Bunda je určena jako zateplovačka do těžkých mrazů,
ale svou práci odvede i jako svrchní vrstva při teplotách kolem nuly.

Zaujalo mě
eliminace vzniku tepelných mostů
manžety proti úniku tepla na krku a rukávech
nízká hmotnost a vysoká hřejivost

Warmpeace
Pioneer

Rychlá fakta
Materiál: Softex Micro
Izolace: husí peří
Plnivost: 800 cuin
Hmotnost: 370 g (vel. L)
Infocena: 6035 Kč
Dodává: Sir Joseph
Více info na www.SirJoseph.cz
Tester: Jakub Havel

Zaujalo mě
poměr hmotnosti a izolačních vlastností
výborná sbalitelnost
univerzálnost

Rychlá fakta
Výrobce: Warmpeace
Materiál: Loft Nylon DWR+

Drtič mrazu

Izolace: kachní peří 90/10

Už samotný název značky Warmpeace napovídá, že tahle péřovka nebude mít se zimou
problémy. Opravdu nadýchaná komorová
bunda Pioneer je předurčena do extrémních
teplotních podmínek. Nabízí velký tepelný
komfort, odolný vnější materiál a má prodloužená záda. Kapuce je regulovatelná suchým
zipem na vrchu a pružnou tkanicí vzadu. V límci
je na vnitřní straně všitý příjemný flís. Hlavní zip
má dva jezdce, stahování v pase je nastavitelné,
u rukávů už nikoliv. Bunda má dvě velké vnější
kapsy na zip. Všechny samosvorky pohodlně
nastavíte i v rukavicích. Bunda do posledního
pírka splňuje to, co se od ní očekává.

Hmotnost: 570 g (vel. XL)

Plnivost: 700 cuin

Infocena: 4629 Kč
Dodává: Warmpeace
Více info na www.warmpeace.cz
Tester: Michal Kroužel
Zaujalo mě
tepelný komfort
dvojitý jezdec hlavního zipu
nastavitelná velká kapuce

Sir Joseph Koteka II
Všestranná zateplovačka
Po loňské recenzi přinášíme dlouhodobé poznatky z testování bundy Koteka. Péřovku jsem měl možnost testovat
v teplotách 0 až -20 °C při pobytu v Norsku. Nejde o nekompromisní drtič mrazu, ale její síla je naopak ve všestrannosti
a využitelnosti v širokém rozmezí počasí a vnějších podmínek. Při teplotách do -5 °C jsem ji nosil jen přes jedno spodní
triko. Zároveň potvrdila výbornou schopnost termoregulace
kvalitního peří, kterou doplnil i prodyšný materiál. Ani při
vyšší teplotě nebo zvýšené pohybové aktivitě jsem neměl
pocit, že bych se začal příliš rychle zahřívat. Zpočátku jsem
měl obavy o mechanickou odolnost materiálu Softex Micro,
nicméně při kontaktu s různými částmi výzbroje, ale i při
nocování v jednoduchých skandinávských srubech z nehoblovaných fošen nedoznala Koteka žádné úhony.
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Hannah Gaton a Berg
Zateplovací bunda a vesta

Se zateplenou bundou Gaton od Hannahu se na mráz budete
doslova těšit. Lesklý svrchní materiál Airlite zaujme nejen vzhledem, ale i na dotek příjemnou povrchovou úpravou a dobrou
prodyšností. Použitá izolace nabízí uspokojivý tepelný komfort
i při teplotách pod bodem mrazu. Do bundy se i přes nízkou
hmotnost vešly tři vnější kapsy na zip a dvě velké vnitřní, třeba
na rukavice. Hlavní zip je podšitý a po dopnutí končí ve zvýšeném zatepleném límci. Rukávy jsou zakončené gumou, stejně
jako oblast pasu. Flexibilnější variantou k téhle bundě je vesta
Berg. Až na absenci rukávů je její konstrukce stejná.

Rychlá fakta
Materiál: Airlite, 100 % Polyamid
Izolace: Duratherm
Hmotnost: bunda 440 g, vesta 320 g
Infocena: bunda 2890 Kč, vesta 2290 Kč
Dodává: Hannah Czech
Více info na www.hannah.cz
Tester: Michal Kroužel
Zaujalo mě
módní vzhled
množství kapes
příjemný vnější materiál

Direct Alpine Foraker
Rychlá fakta
Materiál: kombinace Pertex Endurance,
Pertex Quantum
Zateplení: Climashield HL
Hmotnost: 600 g (vel. M)
Barevné varianty: černá/modrá,
červená/modrá
Infocena: 5990 Kč
Dodává: Direct Alpine
Více info na www.DirectAlpine.cz
Tester: Michal Kroužel
Zaujalo mě
střih neomezující pohyb
šikmý zip
množství funkčních detailů

Technická univerzální
zimní bunda
Zateplená bunda Foraker vás bude bavit nejen svou
funkčností, ale i množstvím propracovaných detailů.
V první řadě mě zaujalo množství zipů a netradiční
střih. Hlavní zip je zešikmený, díky čemuž se brada
pohodlně schová za přiměřeně vysoký límec. Bunda
je konstruována z několika odlišných materiálů.
Horní část kolem ramen a část beder je z odolného
Pertex Endurance, zbytek bundy z odlehčeného
a na dotek příjemného Pertex Quantum. Čtyři kapsy
vně a dvě uvnitř jsou dostatečným odkládacím
prostorem, odvětrání v podpaží zase příjemným
komfortem. Tvarování kapuce i stahování v pase
není co vytknout.

Kilpi Alizis

Rychlá fakta

Funkční lyžařská bunda

Izolace: 100% polyester

Lyžařská zateplená bunda futuristického
vzhledu Kilpi Alizis nabízí plno technických
detailů a dvouvrstvou elastickou membránu.
Dále pak odnímatelnou nastavitelnou kapuci
s vyztuženým kšiltem, flísem podšitý límec
a čtyři vnější kapsy. V jedné z nich je odnímatelná karabina na klíče. Vnitřní kapsy jsou tři:
na MP3 či mobil, na sluneční brýle a na lyžařské
brýle, zde najdete i leštící hadřík. V oblasti pasu
je pružný sněhový pás a spodní stahování.
Rukávy skrývají návleky na palec a podpaží
možnost odvětrání. Všechny zipy jsou nepromokavé a švy podlepené. RECCO a reflexní
prvky zajistí bezpečnost.

Materiál: Siberium 30 000 2L
Vodní sloupec: 30 000 mm
Paropropustnost: 15 000 g/m2/24h
Hmotnost: 1270 g (L)
Infocena: 5999 Kč
Dodává: Kilpi
Více info na www.KilpiSport.com
Tester: Michal Kroužel
Zaujalo mě
nekonvenční vzhled
precizní zpracování
množství technických detailů
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Kilimanjaro Fermo

Rychlá fakta
Materiál: Ultralight Ripstop,
Pontetorto Technostretch
Izolace: 3M Thinsulate Platinum
Hmotnost: 430 g (vel. L)
Infocena: 3599 Kč
Dodává: Hervis
Více info na www.hervis.cz
Tester: Michal Kroužel

Zateplená akční bunda
Použití hřejivé zateplovací bundy Fermo vidím hlavně při
aktivnějším pohybu v horách. V podpaží a na rukávech
je izolace nahrazena pružnou látkou, která vám umožní
volnější pohyb a zajistí i dostatečné větrání. Z vnější strany
je hladká a z vnitřní ji lze přirovnat k flísu. Stejná látka
je použita i ve spojení kapuce se zbytkem bundy, což
usnadní její nasazování. Celá bunda se dá sbalit do kapsy
ukryté v zádech, což výrazně usnadní transport. K uschování osobních věcí slouží dvě vnější kapsy na zip. Hlavní
zip je podšitý pouze v horní části, aby nedřel do brady.
Stahování je řešeno gumovými lemy.

Zaujalo mě
lehká univerzální zateplovačka
integrovaná tabulka s pokyny
v případě nouze
pružná tkanina na rukávech

Pinguin Stratos
Komplet pro horské aktivity
Set bundy a kalhot Pinguin Stratos je určen pro
náročné aktivity ve volné přírodě s důrazem
na univerzálnost. Sněhový pás v bundě, stejně jako
sněhové nohavice cílí použití kompletu Stratos
do obtížného zimního terénu, nicméně možnost
odepnutí jak pásu, tak nohavic rozšiřuje použití
na celý rok v horách. Hlavním materiálem je třívrstvý
laminát A.C.D. s vysokou odolností vůči vodě a zároveň při vhodné kombinaci s dalšími vrstvami oblečení i výborným odvodem potu. Střih bundy i kalhot
umožňuje velký rozsah neomezeného pohybu
od chůze přes lyžování až po lezení. Kalhoty jsou
celorozepínací, s možností přepnutí šlí do vnějších
úchytů pro samostatné spuštění zadní části.

Rychlá fakta
Materiál: nylon 6 stretch,
výztuže nylon 6.6 stretch
Membrána: třívrstvý laminát A.C.D.
Vodní sloupec: 30 000 mm
Paropropustnost: 25 000 g H2O/m²/24h
Hmotnost: bunda 652 g,
kalhoty 665 g vč. šlí
Infocena: bunda 6490 Kč, kalhoty 5160 Kč
Dodává: Pinguin
Více info na www.pinguin.cz
Tester: Jan „Palič“ Pala
Zaujalo mě
odepínatelné sněhové doplňky
(pás a vnitřní nohavice)
celorozepínací nohavice
stahování bundy v pase skryté v kapsách

Sensor Merino Wool Multistretch
Pohodlná klokanka
Rychlá fakta
Materiál: Merino, Nano Soft polypropylen
Hmotnost: 230 g
Gramáž: 330 g/m2
Barevné varianty: modrá, černá, zelená,
(pouze v dámské též:
fialová, opál)
Dostupné velikosti: S – XL
Infocena: 1795 Kč
Dodává: Zookee
Více info na www.sensor.cz
Tester: Ondra Müller

Klokanka Merino Wool Multistretch umně kombinuje materiály
tak, že výsledkem je funkční a příjemná mikina 2. vrstvy. Jak už
název napovídá, hlavním materiálem je Merino vlna. Výhody
Merina jsou všeobecně známé, méně se hovoří o nevýhodách,
jimiž pro citlivější osoby může být nepříjemný pocit při styku
s pokožkou a menší odolnost a trvanlivost materiálu. Tyto
dvě vlastnosti řeší vnitřní syntetický materiál, který je na dotek
velmi příjemný a zároveň zvyšuje pevnost a odolnost klokanky.
Přidáme-li pěkné potisky
a svěží barvy, jak je u Sensoru
Zaujalo mě
zvykem, dostaneme 2. vrstvu,
praktická kombinace materiálů
kterou si, v dámské či pánské
povedený střih a design
variantě, užije každý.
otvor pro palec
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Craft Active Comfort
Aktivně ve 3D prádle

Designově perfektní řada prádla Active Comfort je vhodná jako
spodní vrstva termoprádla do chladného počasí, ale díky velmi
zajímavému vzhledu se dá prádlo nosit i jako vrchní vrstva.
Torzo trika je vyrobeno bezešvou technologií a je anatomicky
rozděleno do několika zón. V těch má pak pletenina různou
strukturu a zároveň umožňuje přirozenější fixaci prádla na těle
i lepší odvod potu v inkriminovaných místech. Tyto zóny navíc
tvoří originální nekonvenční vzhled trika. Dlouhé kalhoty mají
jenom jeden vnitřní šev, bodymappingové zóny pod koleny
dobře odvádějí vlhkost a tvoří opět originální design.

Rychlá fakta
Materiál: 84 % Polyamid,
16 % Elastan, kůže
Zateplení: Polartec Alpha,
Merino
Dostupné velikost: XS – XL
Hmotnost: 180 g
Infocena: 2490 Kč
Dodává: Hudy
Více info na www.hudy.cz
Tester: Vojtěch „Watt“ Dvořák

Zaujalo mě
neoprenová manžeta
zesílení na exponovaných místech
merino podšívka

Rychlá fakta
Materiál: 70 % polyester,
30 % polyamid
Hmotnost: triko – 130 g,
spodky – 130 g
Gramáž: 160 g/m2
Infocena: triko DR 1090 Kč,
spodky 1090 Kč
Dodává: Vavrys
Více info na www.craft.cz
Testerka: Míša Kofrová
Zaujalo mě
povedený design
bezešvá technologie
zóny pro fixaci a odvod potu

La Sportiva Tech Gloves
Vypracovaní krasavci
Tech Gloves jsou rukavice, které vás
zaujmou na první pohled. Jsou zkrátka
jiné. Podle výrobce jsou určeny pro VHT
a ski-mountaineering. Zateplené a propracované rukavice jsou zesílené jak v dlaňové
části, tak ještě extra na palcích. Rukavice
dobře sevřou teleskopické hole, cepín nebo
lano, zvládnou lezení i jištění. Túry typu
Grossglockner nebo Hoch Tirol jsou pro ně
ideální. Neoprenová manžeta skvěle zatahuje zápěstí a dovoluje přes rukavice přetáhnout rukávy. Na izolaci Polartec Alpha,
vyvinutou pro americké speciální jednotky,
a na merino vlnu se můžete spolehnout.
Stejně jako na celé rukavice.

Marmot Ultimate Ski Gloves
Prstové drtiče mrazu
Obecně se tvrdí, že do velkých mrazů nejsou prstové
rukavice vhodné, Marmot ale tuhle teorii vyvrací.
Zateplené rukavice Ultimate Ski jsem používal
při expedici na Špicberkách, a to i při motoricky
technických činnostech, jako jsou opravy vázání,
fotografování, výměna baterií, uvazování nákladu
na saně nebo příprava jídla. Dlaň, hřbet ruky a spodní
část prstů je z velkých kusů velejemné hovězí usně
dokonalého střihu, že při ohybu jednotlivých segmentů
není potřeba překonávat žádný výrazný odpor. Horní
strana prstů a rukáv, sahající až vysoko na předloktí,
je z mechanicky odolné tkaniny. Vnitřní výstelku
obstarává tepelně komfortní flís, voděodolnost
zaručuje membrána Gore-Tex.

Rychlá fakta
Materiál: hovězí useň, 100% nylon
Membrána: Gore-Tex
Izolace: Primaloft
Hmotnost: 252 g (pár vel. L)
Infocena: 4590 Kč
Dodává: Martin Rak
Více info na www.marmot.de
Tester: Jan „Šťovík“ Šťovíček
Zaujalo mě
padnoucí střih
izolace vs. motorika
promyšlené detaily
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Rychlá fakta
Materiál: Nylon
Objem: 34 l
Hmotnost: 1700 g
Délka zad: 40 – 55 cm
Počet komor: 1
Barevné varianty: černá, modrá
Zádový systém: M-Flex a VariCant
Infocena: 4590 Kč
Dodává: RB Trading Europe s.r.o.
Více info na www.mhmpacks.eu
Tester: Vojtěch „Watt“ Dvořák

MHM Salute 34
S hadem na zádech

Na trhu je celá spousta batohů. Tenhle v jednom
aspektu předčí všechny ostatní – je jím hadovitý zip.
K čemu je to dobré? Takový zip vám dovolí rozepnout ho na jakémkoliv místě batohu a vždycky se
dostanete tam, kam potřebujete. Masivní zip, vedoucí
hadovitě přes celý batoh, je osazen třemi jezdci.
Kromě toho nabízí i další neobvyklá řešení. Disponuje 9 kapsami,
Zaujalo mě
kompresní popruhy se dají schovat a nepřekážejí, bederní pás
schovávání popruhů a poutek
má opravdové kapsy, kam se vejde foťák, navigace nebo telefon.
absence popruhů na víku
Dodavatel dává na batohy MHM nadstandardní pětiletou záruku,
hadovitý zip
což není také úplně běžné.

Pinguin
Activent 55
Vychytaný trekový batoh
Activent 55 je batoh určený pro obvyklé celoroční
vícedenní použití, ať už pro přechody se stanem
nebo po chatách. Klasická dvoukomorová konstrukce je vylepšena o odnímatelné víko, které společně s odnímatelným bederním pásem umožňuje
vytvoření velkoobjemové přenosné ledvinky. Boční
velké síťové kapsy a rozšiřitelné kapsy na zip umožňují zvětšení objemu batohu a nesených potřeb.
Vnější úchyty, popruhy a přezky jsou dimenzovány
pro nesení stanu, karimatky, sněžnic, hůlek nebo
cepínů. Zádový systém ABS je výškově nastavitelný
včetně ramenních popruhů, takže sedne široké
škále postav.

Vaude Nendaz 25
Skialpový výletový batoh
Rychlá fakta
Materiál: Nylon
Objem: 25 l
Hmotnost: 1200 g
Rozměry: 52 × 29 × 16 cm
Infocena: 3290 Kč
Dodává: Vaude
Více info na www.VaudeCZ.cz
Tester: Jan „Palič“ Pala
Zaujalo mě
hliníkové připevňovací přezky
hlavní vak rozepínatelný ze tří stran
přední kapsa pro lavinovou výbavu

Nový model osvědčeného batohu je minimalizován na 25 litrů, takže se stal ideálním pro lehčí
neledovcové jednodenní túry. Koncepce batohu
zůstala klasická, se třemi oddělenými prostory.
Přední kapsa je určena pro snadno přístupnou lavinovou výbavu a svrchní na brýle a menší předměty.
Do hlavní kapsy se bez problémů vejde občerstvení
a náhradní oblečení. Profilovaná záda snadněji
odvádějí pot a výztuha zad je snadno použitelná
dlaha. Lyže je možné na batoh přidělat z boku
nebo diagonálně v čele. Pro rychlé připevnění
snowboardu, holí, cepínů či různých variací jiného
materiálu byly v horní části batohu nahrazeny
textilní oka tvarovanými plochými.

Rychlá fakta
Materiál: tkanina – Hicor 6.0,
Hicor 3.0 RS, 3D,
zipy – YKK
Objem: 55 l
Hmotnost: 1950 g
Počet komor: 2
Barevné varianty: modrá, zelená, černá
Infocena: 2740 Kč
Dodává: Pinguin
Více info na www.pinguin.cz
Tester: Jan „Palič“ Pala
Zaujalo mě
pohodlný zádový systém
velké boční síťové kapsy
pláštěnka integrovaná ve víku batohu
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Fizan Aria 2

Celoroční teleskopické hole
Dvoudílné hole Fizan vynikají nízkou hmotností
a nedávno představeným zámkem Concept, který
na rozdíl od ostatních uzamykacích systémů stahuje
hůlku rovnoměrně po celém obvodu zvenku. Zamknutí
hole na požadovanou délku v rozsahu 95 až 140 cm je
jednoduché i v rukavicích, kdy stačí pootočit ve správném směru vroubkovaným zámkem k uvolnění posuvu
hole. Prodloužená rukojeť dovoluje rychlý pohyb
ve strmých kopcích a v traverzech bez nutnosti měnit
délku hole. Univerzální celoroční použití holí dovoluje
dodávaná sada kotoučků tří různých průměrů od prašanových až po letní chození v horách – 120, 95 a 50 mm.

Rychlá fakta
Materiál: Karbon
Délka: 95 – 140 cm
Hmotnost: 190 g / ks
Průměr trubek: 18/16 mm
Uzamykání: Concept System
Průměr talířů: 50, 95 a 120 mm
Infocena: 2470 Kč
Dodává Alpi Sport Centrum
Více info na www.AlpiSport.cz
Tester: Jan „Palič“ Pala
Zaujalo mě
hmotnost holí
uzamykací systém Concept
tři sady kotoučků na všechny možné aktivity

K2 Wayback 82 ECOre
Rychlá fakta
Materiál: ECOre balza, len
Dostupná délka lyží: 160, 167,
174, 181 cm
Šířka: 124-82-105 mm
Poloměr: 18 m při 174 cm
Hmotnost jedné lyže: 1090 g pro délku
167 cm
Infocena: 14 749 Kč
Dodavatel: Camping Gaz CS
Více info na www.k2skis.com
Tester: Jan „Palič“ Pala
Zaujalo mě
konstrukce jádra balza plus lněné vlákno
selektivní oplet karbonovými vlákny
hmotnost atakující hranici 1 kg

Výkonnostní skialpové lyže
Americká značka K2 přišla před nadcházející zimní
sezónou s kompletně přepracovanou univerzální skialpinistickou lyží K2 Wayback 82 ECOre.
Základem konstrukce jádra ECOre je balzové
dřevo kombinované s lněnými vlákny pro zvýšení
pevnosti lyže při výrazném snížení její hmotností
oproti jádrům z paulownie – při délce 167 cm má
lyže 1090 g, což je o 190 gramů méně než klasický
Wayback 82. Torzní tuhost je významně vylepšena
cíleným opletem karbonovými vlákny v nejvíc
namáhaných částech lyže. Kromě tradičního
All-mountain rockeru ve špičce lyže byl tvar Wayback 82 ECOre upraven tak, aby jízda i v těžších
sněhových podmínkách byla co nejlepší. Dámskou
variantou je Talkback 82 ECOre.

Julbo Aerospace

Průvan ve světě lyžařských brýlí
Pokud jezdíte na lyžích s využitím lanovek
nebo na skialpech, znáte velmi dobře
pocit slepce, když se brýle při výrazných
změnách teplot nebo při intenzivnějších pohybových aktivitách zamlží.
S revolučními brýlemi Julbo Aerospace,
vybavenými systémem SuperFlow pro
intenzivní ventilaci, je tento problém
minimalizován. SuperFlow umožňuje
předsazení skla, takže po jeho obvodu
vznikne volný prostor pro cirkulaci vzduchu při plné ochraně očí vůči slunečnímu
záření. Pokud je slunce vysoko na obloze,
je možné použít dodatečnou ochranu plastovým krytem na svrchní straně brýlí. Vybavení skly
Cameleon dovoluje dobrý výhled za téměř jakýchkoliv povětrnostních podmínek.

Rychlá fakta
Skla: fotochromatická NXT Cameleon
Kategorie: 2 – 4
Infocena: 4699 Kč
Dodává: Outdoor Concept
Více info na www.RockPoint.cz
Tester: Jan „Palič“ Pala

Zaujalo mě
ventilace vzduchu skutečně funguje
snadná manipulace i v rukavicích
přizpůsobivost skel Cameleon
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Rychlá fakta
Materiál: nůž s kombinovaným ostřím
z oceli 420HC
štípací kleště z oceli 154CM
s vyměnitelnými břity
tělo z nerezové oceli
Počet funkcí: 19
Délka čepele nože: 6,9 cm
Délka zavřeného nástroje: 11,5 cm
Záruka: 25 let
Hmotnost: 213 g
Infocena: 4057 Kč
Dodává: Moris Design
Více info na www.leatherman.cz
Tester: Jirka „Brko“ Červinka

Leatherman Signal
nářadí pro
multifunkčního chlapa

Leatherman představuje outdoorový nebo také survivalový nářaďový nůž Signal. Mezi nástroje
použitelné v nouzi patří například píšťalka, a hlavně křesadlo, které poslouží nejen pro rozdělání
ohně, ale třeba i k snadnému zapálení vařiče v obtížných podmínkách (vítr, déšť). Signal má
samozřejmě i všechny klasické nástroje, jako jsou nůž, kleště, pilka, otvíráky, nástavec na bity,
a z méně obvyklých třeba diamantový brousek,
Zaujalo mě
pojistky otevření nože i celého nástroje a miniklaferocerové křesadlo
divo. Z mého pohledu chybí snad jedině nůžky.
pojistky nechtěného otevření
Otevírání nástrojů jde v pohodě, design i pojistky
vyměnitelné břity štípaček
vypadají dobře a první dojem určitě nezklamal.

adidas Terrex Fast X High GTX
Ještě výš a ještě dál
Málokterou botu bych si dovolil dnes
koupit a zítra v ní urazit pětadvacet
kilometrů v náročném terénu, ale s trekovkou adidas Terrex Fast X High GTX
jsem to vyzkoušel a i po pěti hodinách
se moje nohy cítily pohodlně. Lehké
boty s vysokým kotníkem mají široké
spektrum využití, svým charakterem
se hodí na pochody v českých horách
i pro snazší výstupy v Alpách. Oceňuju
zejména gumovou podešev Continental, nabízející dokonalou přilnavost
i ve vlhkém a kluzkém terénu. Boty jsou vybaveny také membránou Gore-Tex, takže ani při
dlouhém pohybu v mokré trávě nehrozí provlhnutí. Pomyslnou třešničkou už je pak Ortholite vložka, podporující klenbu nohy a odvádějící vlhkost.

Rychlá fakta
Hmotnost: 89 g
Rozlišení displeje: 128 × 128 px
Doba provozu: až 30 dní
Satelitní systém: GPS
Napájení: Li-ion (480 mAh)
Rozměry: 50 × 50 × 18 mm
Voděodolnost: IPX-8 (ponor 100 m)
Teplotní limit: -20 až +60 °C
Konektivita: Bluetooth, USB
Infocena: 12 350 Kč
Dodává: AMER sports
Více info na www.suunto.cz
Tester: David Gladiš
Zaujalo mě
přesnost GPS měření i výškoměru
velká výdrž baterky
možnost určit si zobrazované ukazatele

Rychlá fakta
Materiál: svršek – síťovina se synt. krytím,
membrána - Gore-Tex,
mezipodešev – Adiprene+,
podešev – Traxion se směsí
Continental
Hmotnost: 1102 g (pár vel. UK 10,5)
Stabilizační systém: Formotion
Stélka: Ortholite
Barevné varianty: černá, modrá
Infocena: 4399 Kč
Dodává: adidas
Více info na www.RockPoint.cz
Tester: Tomáš Petrík
Zaujalo mě
ortopedická vložka
jednoduchost a pevnost šněrování
přilnavost a přizpůsobivost podrážky

Suunto Ambit3 Peak Black
Sportovní hodinky s vysokými ambicemi
Nejvymakanější model Suunto hodinek určený
pro běh, treky, plavání, kolo a další outdoorové
aktivity. GPS nabíhá rychle a při běhu mi Suunto
Ambit3 Peak měřily po kontrole s mapovými
podklady opravdu přesně. Výškoměr je při běhu
i trekování značně návykový – každou chvíli si
budete chtít kontrolovat aktuální výšku. Velmi
výhodná je možnost libovolně si nastavit „obrazovky“ a ukazatele, které se na nich při používání
hodinek mají objevovat, ať už vás zajímá rychlost
vertikálního stoupání nebo počet plaveckých
temp. Ve spojení s aplikací Movescount nabízí
širokou škálu dalších možností, jejichž podrobný
popis a hodnocení najdete v rozšířené recenzi
na www.SvetBehu.cz.
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Značky a produkty, které jsou současně
registrovanými ochrannými známkami
příslušných společností, jsou v textech použity
pouze pro účely identifikace bez označení
ochrannou známkou.

• více než 250 outdoorových
obchodů, horolezeckých stěn,
půjčoven vybavení,
vysokých škol a kolejí.

Jako Reklama a PR jsou označeny články
inzerenta, které nemusejí vyjadřovat názor
redakce. Neoznačené foto je zpravidla autora
textu nebo z archivu redakce. Publikované
informace nejsou úplným a uceleným
návodem k pobytu a aktivitám v přírodě
a redakce nenese odpovědnost za případné
úrazy a škody vzniklé jejich nesprávným
použitím.

• Svět outdooru také dostávají
všichni horští průvodci ČSHP,
certifikovaní horští vůdci,
600 kusů odebírá Horská služba
a Klub českých turistů,
2500 ks putuje předplatitelům
a profesionálům v oblasti
outdooru
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CHCETE DOSTÁVAT
NEBO DISTRIBUOVAT
SVĚT OUTDOORU?

Svět outdooru je mediálním
partnerem České asociace
horských vůdců, která zastupuje
horské vůdce s mezinárodní
licencí (UIAGM) a mediálním
partnerem Českého spolku
horských průvodců. Řadu
horských vůdců a průvodců
proto najdete mezi autory
Světa outdooru.

Napište nám na:

redakce @svetoutdooru.cz
STARŠÍ I AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
SVĚTA OUTDOORU
JSOU ZDARMA KE STAŽENÍ
na www.SvetOutdooru.cz.

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.

SVĚT OUTDOORU DOPORUČUJE:

Podrobnější recenze a odborné
i populární články o vybavení.

Navštivte nový katalog treků
nebo katalog ferat.

Nejčtenější cestovatelský portál u nás.
Nově jsme v on-line průvodci aktualizovali
informace o 120 zemích.

Asfalt je pro auta.
Běhejte přírodou a sledujte
SvetBehu.cz.

Víte, že se Snow Film Fest koná
ve 200 českých a slovenských městech?
Byli jste? www.SnowFilm.cz

Nejlepší cestovatelské a outdoorové filmy
uplynulé sezóny. Hádejte, v kolika městech!
www.ExpedicniKamera.cz

www.marmot.eu | facebook.com/marmot.mountain.europe
Marmot PRO: Toni Steurer | Location: Kleinwalsertal, Austria
Anton Brey

Living the
Adventure

Skitouring
Collection
Reliable apparel for carefree winter
adventures. Choose Marmot and
experience all-round comfort on those
high aerobic ascents and deep powder
rides. Activity specific product
technologies and cutting-edge functional
designs make it all possible.
< Cerro Torre Jacket
www.marmot.eu

