
Raichle – 95 let zkušeností made in Switzerland. Bota Mt. Trail 
XT GTX, s podešví Vibram© Backpacking Rolling II Advanced 
pro zlepšené odvalení chodidla a Motion Control Koncept pro 
zpevnění a flexibilitu kotníků. Funkce a pohodlí v jednom. Vítěz 
testu amerického časopisu BACKPACKER pro rok 2005. 
Více info na www.raichle.cz, info@sportkoncept.cz.
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Rumunská pohoří jsou proslulá svou liduprázdností v období 
se sněhovou pokrývkou. V té době potkáte člověka pouze 

v lyžařských střediscích a jejich nejbližším okolí. Všude jinde 
vás budou rušit jen a pouze zvířátka, případně medvěd, který 

zapomněl na to, že má v zimě spát. Máte-li vybavení na 
skialpinismus, telemark, nebo snowboard a sněžnice, neváhejte, 

zabodněte prst do mapy a vyražte.

Do Rumunska jezdíme už mnoho 
let jak v létě, tak v zimě. Loni 
jsme poprvé pro zimní týden 

zaměřený na skialp, snowboard a lezení 
v ledu zvolili pohoří Rodnei na severu 
Rumunska, které je od Ukrajiny odděle-
no pohořím Maramureš. Do Rumunska 
jsme vyjeli ve druhé polovině března 
přes Slovensko do maďarského Miskólce, 
rumunského Satu Mare a dále do Viseu 
du Sus.

Po přespání ve Viseu du Sus, kde 
za pozornost stojí jenom dřevěný kos-
tel a různě zdvojené ceny v některých 
pohostinských zařízeních, jsme  vyjeli 

Pánská 
bunda

www.alpinepro.com

➥ Pokračování na str. 2 a 3

Honza Eliáš v horní části prvního sjetého žlabu, vedoucího do údolí nad vodopádem Izvorul Cailor.

Šlape ani neví jak… Elda stoupá 
k vrcholu Vf. Gargalau (2159 m) 
po ne úplně ideálním podkladu, 
vytvarovaném silným větrem.

Skialpování a ledoboření v RodneiSkialpování a ledoboření v Rodnei

Němka Ines Papertová, rodačka ze Saska, je 
jednou z nejlepších světových horolezkyň 

v mixovaných terénech a vysokých 
stěnách a zřejmě nejlepší lezkyní na ledu. 

Svědčí o tom nejen množství vylezených 
„přírodních“ cest, jež svou obtížností byly 

dosud doménou mužů, ale i její zcela 

neotřesitelné postavení v závodech na 
umělém ledu – tedy ledu nastříkaném 
na připravené konstrukce. Ines je 
trojnásobnou světovou šampiónkou v této 
disciplíně a svoji dominanci dokázala i na 
nedávných závodech světového poháru 
v Tanvaldském Špičáku.

S horolezectvím přitom pořádně začala 
teprve před osmi lety, kdy začala cho-
dit se svým přítelem Hansem Lochne-

rem. Ten již pořádně uměl a aby se nenudil, 
vzal Ines lézt rovnou v pětkových terénech. 
Od té doby udělala Ines řadu těžkých výstu-
pů nejvyšší náročnosti v ledu i mixech, mezi 
nimiž vévodí první jednodenní přelez jedné 
z nejtěžších cest v severní stěně Eigeru 
– Symphony of Liberty.

Aby byla blíže k horám, přestěhovala 
se Ines ze Saska do Marktschellenbergu, 
blízko známého alpského střediska Ber-
techsgaden. Zanechala také dočasně povo-
lání fyzioterapeutky a v posledních letech 

se věnuje lezení profesionálně. K jejím 
hlavním sponzorům patří firma Lowa.

Ines miluje hlavně lezení v přírodě, 
ale jako profesionálka si uvědomuje, že 
soutěže v lezení na umělém ledu mají 
publicitu a je nezbytné se jich účastnit. 
Světový pohár v této disciplíně se koná 
od roku 2000 a pravidelně se jej účastní 
10–20 závodnic. Ines, která je velmi cíle-
vědomá a tvrdá v tréninku, je převyšuje 
o třídu a jako jediná je schopná lézt na 
úrovni mužů. Vyrovnat se mužům však 
není její cíl – chce hlavně překonávat 
vlastní limity.

INES PAPERTOVÁ:
KRÁLOVNA LEDU
INES PAPERTOVÁ:
KRÁLOVNA LEDU

➥ Pokračování na str. 10
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Lepší kombinace neexistuje! 
Mezi ostrovy lodí, po ostrovech na kole. 

Itineráře pro ostré bikery i pro pohodové 
rekreační jezdce. Cestujte romanticky i efektivně. 

Už od začátku května!

Šeříková 10, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 
tel. 2573 12345 • www.geotour.cz

Renegade II GTX Mid

ATC MID GTX: ALL TERRAIN CATEGORY MID GTX - univerzální lehké boty
pro celoroční použití, vhodné i do značně exponovaného terénu. GTX membrána zajišťuje
vodonepropustnost, klima systém odvětrávání aktivní ventilací. Odpružená podešev 
VIBRAM® VIALTA s torzním stabilizátorem a protiskluzným pryžovým běhounem se samo-
čisticím efektem poskytuje komfort i stabilitu chůze. Pánské 6,5 - 15 (UK), Lady 3,5 - 10.

KODY GTX MID / KODY GTX MID LADY:
Nový ekonomický GTX model, svršek hydofobní nubuk/Cordura, podšívka GORE-TEX®.

RENEGADE II GTX MID / RENEGADE II GTX MID LADY:
Nejprodávanější kotníková ATC bota, svršek hydrofobní nubuk, podšívka GORE-TEX®.

www.prosport.cz
Oficiální zastoupení LOWA pro ČR I MALOOBCHOD: PROSPORT PRAHA s.r.o., Ke mlýnu 1 
149 00 Praha 4 - Újezd tel.: 241 483 338, fax: 241 483 335, prosport@prosport.cz, www.prosport.cz

DVOULETÝ SERVIS ZDARMA !

BENEŠOV U PRAHY SPORTCENTRUM Tyršova 2076 BEROUN KOLA ŠÍRER V Plzeňské bráně 1 BRNO ALPSPORT Josefská 3, GEMMA SPORT Mendelovo námě-
stí 15a, HERVIS SPORT Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1, SPORT CENTRUM DRAPA OC Olympia U Dálnice 777, SUN SPORT Lidická 17 HRADEC KRÁLOVÉ SPORT
CENTRUM DRAPA OSC Futurum - Brněnská 23a, SPORT ČO-OJU Gočárova 846 KARLOVY VARY HERVIS SPORT Kapitána Jaroše KLADNO HORAL SPORT Třída
T.G.M. 105 KOLÍN SPORTSERVIS MONTANA Kmochova 406 LIBEREC WIND SPORT  Zámečnická 4/561 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ K3 SPORT Čapkova 918
OLOMOUC HERVIS SPORT OC Olympia, HORTEZ SPORT 8. května 11 OSTRAVA ALPSPORT Tyršova 25, SKI CENTRUM MADEJA 28. října 227, SPORT CENTRUM
DRAPA OSC Futurum - Novinářská 3178/6a PARDUBICE TRITON SPORT Češkova 1582 PÍSEK SPORT A VOLNÝ ČAS Havlíčkovo náměstí 89, YETTI SPORT Velké
náměstí 4 PLZEŇ HANNAH SPORT Americká 54, TREKKING SPORT Náměstí Republiky 21 PRAHA 1 ALPSPORT Na Florenci 35, BOULDER V Jámě 6, HOLAN SPORT
Krakovská 18, JB SPORT Dlážděná 3, ROCK POINT (Alpinus) Martinská 2 PRAHA 2 WARMPEACE Slavíkova 5 PRAHA 4  ÚJEZD VLASTNÍ MALOOBCHOD
PROSPORT Ke Mlýnu 1 PRAHA 5 SPORT CENTRUM DRAPA OC Carrefour Nový Smíchov Plzeňská 5, SPORT CENTRUM DRAPA OC Galerie - Radlická 117, ZPM
SPORT Archeologická 2256 PRAHA 6 SPORT KULAŤÁK Vestibul metra Dejvická PRAHA 8 BOATPARK Sokolovská 146/359, NAMCHE OUTDOOR Heydukova 6
PRAHA 10 ABC SPORT Moskevská 74, HERVIS SPORT Nákupní 389/2 (INTERSPAR), PEK SPORT Vršovická 466, ZPM SPORT Švehlova 1391 (INTERSPAR) 
PRAHA 18 SPORT CENTRUM DRAPA OC Tesco Letňany - Veselská 663 PŘEROV FACE SPORT Mostní 13 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PEMI OUTDOOR SPORT
Palackého 2191 TÁBOR AFARS Budějovická 1020, BLAŽEK SPORT Husova 909 VRCHLABÍ ŠPINDL SPORT Krkonošská 32 ZÁBŘEH DENALI SPORT 28. října 3
ZLÍN SPORT CENTRUM DRAPA OC Centro 3. května 1170 ZNOJMO TOP SPORT Horní Česká 48 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU K 3 SPORT Horní 6

Kody GTX Mid

Renegade II GTX Mid

All Terrain CategoryAll Terrain Category

novinky 2006novinky 2006
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➥ Pokračování ze str. 1

přes lázeňské městečko Borsa, jehož sou-
částí je Complex Turistic Borsa, do sedla 
Prislop (1415 m). Přímo v sedle je chata 
Cabana Alpina, která podle předchozích 
informací neměla být otevřená. Neje-
nomže však vypadala výborně, byla také 
otevřená, a kromě občerstvení nabízela 
i možnost ubytování. Za krásného počasí 
jsme nasadili tulení pásy, na záda nahodi-
li ne zrovna malé batohy a plni optimis-
mu vyrazili do „kopce“.

Kopec bylo silné slovo, neboť Čenďoch 
na základě své předchozí cyklistické zku-
šenosti zvolil za místo základního tábora 
údolí položené jenom o něco přes sto met-
rů výše než je sedlo Prislop. Za dvě hodiny 
jsme pohodovým kochacím tempem dora-
zili k salaším v údolí a začali se poohlížet 
po nějaké vodě a pěkném místu k tábo-
ření. Zvolené údolí bylo pod vrcholem 
Vf. Gargalau (2159 m), což mělo malou 
chybu v blízkosti nejvyšší stanice vleku 
lyžařského střediska C.T. Borsa. V dálce 
bylo možné vidět lidi vystupující z kotvy 
a rozjíždějící se z kopce dolů, a proto jsme 
stany postavili v posledních jehličnanech 
podél potoka vytékajícího z plesa.

Některé stany byly v rámci maskova-
cích prací ještě důkladně zakopány, takže 

z nich nebylo vidět skoro nic. Ti, co měli 
tropiko barvy khaki, zakopávat nemuseli, 
neboť krásně splývali s okolními stromy. 
Tábor byl postaven, latrína vykopána 
a tak hurá na lyže a snowboard.

Záhy se ukázalo to, čemu nikdo nechtěl 
celý den věřit – déšť a rychlé změny teplot 
v předešlých dnech udělaly z krásné sně-

hové pokrývky zledovatělý beton, na nějž 
by se spíše hodily brusle, než lyže. První 
se o tom přesvědčil snowboardista Suma, 
jenž nechal mačky i sněžnice v táboře, 
a při výstupu na severní boční hřeben Vf. 
Gargalau mu ujely měkké snowboardové 
botičky. Začal se kutálet po prudkém sva-
hu a snowboard, jenž si pro tento krátký 
výstup přehodil jenom o sichrák přes 
rameno, jel nerušeně do údolí. Trocha 
krve, kterou nechal na svahu, ho neod-
radila, a po nalezení prkna v lese o sto 
padesát výškových metrů níže začal opět 
stoupat nahoru. Na lyžích někteří úspěšně 
ničili tulení pásy, z nichž hlavně mohairo-
vé při podkluzování na ledu dost trpěly. 
Nejlépe to vyřešili ti, co připevnili lyže 
na batoh a nahoru vyšli pěšky. Klasický 
sníh na podkladu opravdu neexistoval, 
byl to led s přemrzlým tvrdým sněhem, 
takže to klouzalo o sto šest. Dosáhli jsme 
hřebene ve výšce 1800 m (tábor 1500 m) 
a celkem znechuceně sundali pásy. Sjezd 
se dal shrnout jednoduše: led, led a zase 
led, nic moc, kromě jaksi naměklého 
kousku dolní části svahu.

DALŠÍ LYŽOVÁNÍ
V dalších dnech nalézáme stále nové 

a nové svahy, nabízející lyžování různého 
stupně obtížnosti. Každý sjezd je veden 
jiným svahem, výjimkou jsou návraty 
k táboru, kdy je třeba sjíždět ze sedla 
pod Vf. Gargalau. Středa se ukázala jako 
nejlepší lyžařský den. Tradičně vyrážím 

z tábora ve dvojici se Smrtkou téměř 
poslední. Stoupáme pod severozápadní 
svah z Vf. Gargalau, kde už je o nějakých 
400 metrů výše Žrout s Martinem Čadí-
kem. Různí jedinci získávají výškové 
metry různou rychlostí, přesto se na 
vrcholu, kromě první dvojice, potkáváme 
všichni. Chybí pouze Čenďoch, který 
vyměkává a vrací se jezdit na svahy 
k táboru. Míra s Pepou doráží o hodně 
později. Sundaváme pásy, kousek pře-
jíždíme po hřebenu až nad začátek prý 
„komerčního“ širokého žlabu. Šířka je 
skutečně impozantní a převýšení více než 
slušné – 650 metrů. Žrout s Martinem 
už jsou ve dvou třetinách výstupu, když 
začínáme sjezd. Sjíždím to asi natříkrát, 
je to parádní kaše, konečně pořádný sníh, 
a tak řvu nadšením. Letos v Rumunsku 
zatím nejlepší lyžování!

Přesouváme se na vrchol Vf. Garga-
lau. Z něj sjíždíme jižně orientovaným 
žlabem 500 výškových metrů. Opět vyni-
kající kaša lyžování.

ZMĚNA TEPLOTY
Když už si všichni zvykli na to, že je 

v noci –20 °C a přes den, až na výjimky, 
hluboko v bezvětrných údolích –12 až 
–15 °C, přišlo oteplení. Konstatování 
dne: trapné teplo, pozdě večer a v noci 
se oteplilo, teplota z –20 °C stoupla na 
–5 °C. Musíme spát při úplně otevřeném 
stanu, abychom se v noci moc nepřehří-
vali. Co už, když ani na to počasí není 
spolehnutí. Ráno nikam nespěcháme a se 

Smrtihlavem volíme ležérní tempo, neboť 
tušíme, že už nám nic neuteče. Vylézáme 
na obvyklém místě na hřebenu a ve vel-
ké dálce vidíme část skupinky sjíždějící 
jižní svahy. Rozhodujeme se pro první 
sjezd do krásného údolí, jemuž jsme se 
s výjimkou prvního dne nedopatřením 
vyhýbali.

Už jdu na to… Čenďoch rozjíždějící se z malého sedýlka ke sjezdu… za hranou je svah s převýšením asi 400 metrů 
a sklonem přesahujícím 40 stupňů, na obzoru je vidět dvojvrchol Pietrosul (2303 m).

Jen tak si odložím… výška přibližně 
1700 metrů na jižní straně pohoří 
Rodnei, v noci bylo –20 °C, přes den 
i přes slunce bylo díky větru –12 
až –15 °C, takže alespoň částečné 
odhalení bylo jen pro drsnější povahy.

Skialpování aSkialpování a
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ledoboření…ledoboření…

Už jsem dostoupal… tulení pásy dolů, sedla Stiol (1550 m). Široké údolí 
pod masívem Vf. Gargalau (2159 m) na obzoru. Z něj jsou parádní sjezdy na 
všechny strany s převýšením přibližně od 650 metrů (záleží jak hluboko do 
údolí sjedete – v hustém lese už nic moc)…

LEZENÍ V LEDU
Nejenom lyžováním a snowboardin-

gem se může bavit člověk. Co tak lezení 
v ledu? V pohoří Rodnei není nic nemož-
né. Krásný vodopád Cascada Izv. Cailor 
přímo vybízí k lezení nebo něčemu jiné-
mu. Sníh na to má vlastní názor, a z výše 
položené doliny Cailor rád padá přes 
vodo-ledopád do údolí. Nejinak tomu 
bylo při naší návštěvě, kdy starší středně 
velká lavina zakryla dolní část vodopádu. 
Náš odhad výšky vodopádu, odpovídající 
jedné lanové délce (tj. 60 m), se trochu 
rozešel s rumunským údajem – výška 80 
metrů. Jeden dobrák z Olomouce nám 
někam zmizel s šedesátkou lanem, a tak 
je veškerý jistící materiál k ničemu. Přes-
to lezeme do sedáků, věšíme na ně šrou-
by, presa, smyčky, neboť pro některé je to 
první letošní lezení v ledu, tak ať se při 
následném sólování procvičí. Nemožnost 
jištění a následného návratu omezila naše 
ledové aktivity na dolní třetinu ledopádu. 
Různě popolézáme, traverzujeme, stou-
páme a sestupujeme. Nakonec všichni 
vylezou dolní třetinu a jako sestup volí 
skalnatý svah napravo. Sestup celkem 
v pohodě, kdyby někdo nezahodil zbraň 
a další nespadnul. Skončilo to jedním sal-

tem před dopadem na laviniště, několika 
dalšími lety po laviništi těsně vedle ostré-
ho šutru, průletem mezi stromy a zastave-
ním se v polovině laviniště. 

NÁVRAT DO CIVILIZACE
Do civilizace se vracíme přes lyžař-

ské středisko C.T. Borsa. Pro místní 
jsme vítanou atrakcí, což je za chvíli 

oboustranné. Kromě toho, že se sezna-
mujeme s jednou slečnou a jednou paní, 
potkáváme už DRUHÉHO rumunského 
skialpinistu (prvního před třemi lety 
v pohoří Paring). Bořík, dobře mluvící 
anglicky, je oblečen komplet v Mam-
mutovi, akorát jeho výbava poněkud 
pokulhává – Silvretta 400 a prehistoric-
ké Koflachy. 

Hromadně sjíždíme s obrovskými 
batohy obě části sjezdovky, když dolní 
už je částečně bez sněhu. Nicméně se dá 
krásně a v pohodě dojet až k dolní stani-
ci sedačkové lanovky. Tlačíme do sebe 
zbytky jídla, Přecházíme asi kilometr po 
silnici a nakonec částečně sněhem k hlav-
ní silnici. První větší dodávkový autobus 
nám ujíždí, do druhého se nakládá pár 
jedinců a zbytek kotví ve třetím. Za cca 
20 000 Lei na osobu nás dováží do cen-
tra Borsy, odkud „chytáme“, spíše tedy 
unášíme, autobus, jenž s námi zajede do 
Viseu du Sus. V pohodě po rozkodrca-
né silnici dojíždíme až k naší oblíbené 
nepředražovací restauraci. Vyzvedáváme 

Tranzita a za krásného slunečného počasí 
projíždíme údolím z Viseu du Sus na 
západ, a přes dvě sedla a kolem jednoho 
lyžařského střediska se dostáváme do 
Satu Mare.

Výlet se povedl, zážitky nebyly drsné, 
jenom hluboké. Tak na jaře opět v někte-
rém z rumunských pohoří!

JAN PALA

Přesun k týdennímu lyžování do hor proběhl pohodovým terénem ze sedla 
Prislop. V levé části je údolí nad vodopádem Izvorul Cailor, zatímco úplně 
vpravo je vidět dvojvrchol nejvyššího kopce Pietrosul (2303 m).

Pohoří Rodnei není svou rozlohou 
příliš rozsáhlé a svým charak-
terem připomíná Západní Tatry. 

Jeho trojúhelníkový půdorys je přibliž-
ně vymezen městy Viseu du Sus, Salva 
a Cirlibaba, a jednotlivá ramena trojú-
helníku měří přibližně 60, 45 a 40 km. 
Předělem mezi pohořími Rodnei 
a severněji položeným Maramurešem 
je sedlo Prislop (1415 m). Velká část 
hlavního hřebene dosahuje nadmořskou 
výšku 2000–2100 metrů. Nejvyšším 
vrchlem je Pietrosul (2303 m), vypína-
jící se nedaleko lázeňského městečka 
Borsa. V pohoří je řada různých mine-
rálních pramenů, mezi nimiž je pro 
svou znamenitou chuť nejznámější pra-

men v lázních Borsa (Baile Borsa). Je 
tady také 36 nevelkých horských jezer, 
mezi největší z nich patří Lala Mare 
(0,7 ha) v nadmořské výšce 1815 m 
a Lala Mica (0,5 ha), dále třeba Taul 
Inaului a Taul Pietrosului. Nechybí 
ani vodopády, kdy asi největší z nich, 
Cascada Izv. Cailor, má výšku 80 metrů 
(podle našeho odhadu, kdy byla dolní 
část zasypaná velkou lavinou, byl led 
nad lavinou na jednu lanovou délku).

Pokud se k takovému výletu domlu-
víte ve větší skupince, ideální druhem 
dopravy je dodávka typu Ford Tranzit, 
kde se v pohodě přepraví devět lidí. 
Ani vám nemusí vadit, pokud všichni 
nechtějí na skialpy. V lázních Borsa, 
která je nástupním místem na Rodnei 
ze severu, je totiž lyžařské středisko. 
Z osmi set metrů nad mořem vede 
sedačková lanovka a z vysoko položené 
mezistanice je možné pokračovat až 
na vrcholový hřeben kotvovým vle-
kem. Část skupiny tak můžete nechat 
lyžovat na sjezdovkách a zbytek může 
vyrazit za skialpem do hor vystupují-

cích prudce přímo nad Borsou. Denni 
permanentka 500 000 Lei, jedna jízda 
60 000 Lei.

CO SEBOU:
Skialpinistický komplet, případně 

splitboard nebo snowboard a sněžnice, 
sluneční a lyžařské brýle, krém s ochran-
ným faktorem minimálně 15 (kdyby 
náhodou svítilo slunce, což se občas 
také stane). Dále nezbytné protilavinové 
pomůcky, tj. lavinový vyhledávač, lopata 
a sonda. Na spaní teplý spacák s extré-
mem pod –20 °C, do spacáku péřové 
botičky nebo extra ponožky, pořádnou 
karimatku. Na dvě osoby stan, plynový 
vařič s jednou velkou a jednou malou 
rezervní bombou, případně benzínový 
vařič, dvě litrové termosky, komplet 
ešus. Množství jídla odpovídající týden-
ní konzumaci. Oblečení – klasické na 
skialp/snb (dvě vrstvy Moira/Klimatex, 
Polartec či Windstopper bunda, svrchní 
bunda), dobrá je na večer či vaření péřo-
vá vesta/bunda, několik párů rukavic.

J. P.

➨

Výhled z hlavního hřebene do jižní části pohoří Rodnei.

Pohoří RodneiPohoří Rodnei

ODKAZY:
Online mapa Rodnei: http://alpinet2k.alpinet.org/main/poteci/mapper_ro_id_104.html 
Naskenované mapy Rodnei: http://mapy.mk.cvut.cz/data/Rumunsko-Romania/Rodna/ 
Popisy pohoří a vrcholů anglicky: http://www.summitpost.com
Různé informace k Rumunsku: http://kevf72.troja.mff.cuni.cz/mapy/rumunsko/
Další fotografie: http://www.ho-vsetin.com
Doplnění odkazů, popis vrcholů a pohoří Rodnei na: http://www.summitpost.org/
http://www.summitpost.org/show/mountain_link.pl/mountain_id/4942
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Kdesi v širém moři 
šumavských lesů se do 
úctyhodné výšky 1378 metrů 
zdvihá nejvyšší hora české 
části Šumavy, Plechý. Společně 
s dalšími vrcholy Trojmezné 
a Třístoličníku (1311 m n. m.) 
tvoří jeden z nejvyšších 
a nejmajestátnějších hřebenů 
šumavských hor.

Pokud jsme ochotni zdolávat velmi 
strmé stoupání, ať už přechod začí-
náme na úpatí Třístoličníku či Ple-

chého, spatříme původní pralesní systé-
my, plné vzrostlých smrků, které pokrývaly 
celou Šumavu v době relativně nedávné. 
Extrémní klimatické podmínky, jež panují 
na vrcholových partiích hřebene, stromům 

Zimní hřebenovka TrojmeznéZimní hřebenovka TrojmeznéZimní hřebenovka Trojmezné
nedovolují vyrůst do výšky, a tak se zde 
můžeme seznámit s množstvím zakrslých 
porostů, takzvanými kosodřevinami.  V let-
ních měsících pak svahy pokrývá až metr 
a půl vysoké kapradí. 

Ale zimní přechod, to je jiný kalibr. Je to 
výzva s velkým „V“.

Jednoho lednového rána se vydáváme 
na náš druhý pokus o zimní přechod hřebe-
nu Trojmezné, spojený s nočním bivakem. 
Loňský pokus ztroskotal na naší nepřiprave-
nosti a faktu, že jsme šli ze západní strany. 
Tenkrát jsme, horalsky řečeno, dostali od 
hor přes držku a totálně vyčerpaní a promrz-
lí jsme museli náš výstup vzdát. 

Vystupujeme z vlaku v Nové Peci, pří-
stavním městečku na Lipenské přehradě, 
a vítá nás prudká vichřice metající sníh do 
obličeje. V dáli vidíme náš dnešní cíl. Tři 
sta metrů vysoká jezerní stěna Plešného 
jezera, na jejímž vrcholu se tyčí památník 
šumavského básníka Adalberta Stiftera. 
Po dvou kilometrech scházíme ze silni-
ce a pokračujeme dále vpravo po zelené 
značce. Na cestě leží asi deset centimetrů 
nového sněhu, ale to nás nemůže rozházet. 
Deseticentimetrová sněhová vrstvička je 
pouze slabý odvar toho, co nás čeká. Při-
cházíme k sezónnímu kiosku na Říjišti, kde 
si dáváme první větší svačinu. Z vlastních 
zásob, samozřejmě. 

Pak začíná ta pravá šichta. Odbočuje-
me doleva na neprojetou cestu. Tomu, že 
se jedná o cestu, nasvědčuje pouze fakt, 
že nad námi nejsou stromy a pod našima 
nohama teče potok (spousta šumavských 
turistických cest vede jaksi korytem potůč-
ku). Brození se sněhem začíná být skutečně 
namáhavé, co krok, to se boříme po stehna 
a místy je snadnější jít oním potokem. 
To však na druhou stranu skýtá riziko, že 
stoupneme do tůňky, která nebude zas 
až tak mělká, jak vypadá. A mít mokro 
v botách, když nás čeká mrazivá noc na 
jezerní stěně, to není moc růžová vyhlídka. 
Po Jezerní stezce procházíme Kamenným 
mořem a dostáváme se až k Plešnému 
jezeru, ležícímu v nadmořské výšce 1088 
metrů. Hladina celého jezera je pokryta 
ledem a mocnou sněhovou vrstvou. Začíná 
hustě chumelit. Po malé přestávce, kdy 
jsme doplnili energii v podobě müsli tyčinek 
a čokolády, vyrážíme na dnešní nejobtíž-
nější úsek. Jedná se o výstup tři sta metrů 
vysoké Jezerní stěny. Po sto metrech chůze 
po cestě vedoucí na Jelení vrchy ostře 
měníme směr doleva. Sundaváme batohy 
a házíme je do smrčin lemujících cestu. 
Následně přeskakujeme i my.

Jakmile jsme vstoupili do lesa, mocnost 
sněhu se náhle zvětšila. Již se neboříme 
po stehna, ale sníh nám místy sahá až 
po rozkrok. Výstup je v takovémto terénu 
velmi namáhavý, a tak se vzhůru suneme 
pomalu. Ve střední části stěny procházíme 
oblastí plnou skal pokrytých půlmetrovou 
vrstvou čerstvého sněhu. Po pás ve sněhu 

se brodíme mezi čtyřmetrovými sněhovými 
monstry a při pohledu na všechen ten sníh 
si připadáme jako malinkatí človíčci.

Každých deset kroků zastavujeme 
a nabíráme dech. Jak přibývá tmy, tak nám 
ubývá sil. Proto nervózně očekáváme, kdy 
se před námi objeví Stifterův pomník. Po 
chvíli se konečně ocitáme před vytouženou 
mohylou a jsme šťastní, že dnešní etapu 
máme již za sebou. My troubové jsme ale 
doma zapomněli lopatu, tak zákop pro 
stan kopeme rukama i nohama. Vyhrabali 
jsme asi metr hlubokou jámu, ale na zemi 
zdaleka nejsme. Výška sněhu je tu nejméně 
půldruhého metru. Děláme ještě drobné 
kosmetické úpravy tábořiště a stavíme náš 
jednovrstvý plátěný přístřešek. Citelně se 
ochlazuje, duje silný vítr, a tak zalézáme do 
spacáků a uleháme na „krásně vyhřátou“ 
alumatku. 

Ráno se probouzíme zmrzlí jako prec-
líci. Veškerá voda v lahvích nám přes noc 
zamrzla. Nastává nejtěžší a nejstudenější 
část rána. Na zmrzlé nohy nandaváme 
promrzlé goretexové boty, z nichž se během 
noci staly skelety, u nichž nejdou ani zavá-
zat tkaničky. A už vůbec ne v rukavicích, 
jenomže bez nich bychom přišli o prsty. 
Stojíme u zábradlí, pozorujeme zasněženou 
jezerní stěnu nad Plešným jezerem a čeká-
me, až nám začnou svrbět nohy v botách. To 
bude nepříjemné, ale bude to znamenat, že 
začínají rozmrzat. Kdyby svrbění nepřichá-
zelo, byli bychom v maléru. Na obloze se na 
chvíli objevuje sluníčko a jeho paprsky nám 
aspoň trochu pomáhají ohřát nohy. Jak tak 
nám svítí sluníčko, skáčeme dokola jako 
vrabci ve snaze rozproudit krev. Přichází 
ono dlouho očekávané svrbění. Bolest je 
to skoro k nevydržení! Kdo někdy zažil, ví, 
o čem mluvím. Kdo nezažil, měl by rozhod-
ně vyzkoušet. Snad nikdy jindy člověk nemá 
takovou radost z bolesti… A doporučujeme 
také vyzkoušet balení stanu v patnáctistup-
ňovém mrazu. To je fakt žůžo! 

Plni optimismu ze skutečnosti, že sluníč-
ko opět zalezlo a nebudeme se tedy muset 
lopotit ve velkém vedru, začínáme stoupat 
na vrchol. Zbývá nám pár desítek výškových 
metrů, snad jenom třicet, abychom se ocitli 
na nejvyšším bodě české části Šumavy. 
Opět procházíme několika skalními masívy 
a, brodíc se sněhem po rozkrok, se postup-
ně dostáváme k vrcholové skále Plechého. 
Němci tuto horu nazývají Plöckenstein, což 
její charakter vystihuje dokonale. Vrcho-
lek se skládá z několika velkých plochých 
skalních bloků. Traverz mezi nimi skýtá 
nebezpečí, že se pod námi sněhová vrstva 
může prolomit a my bychom tak skončili 
kdesi mezi nimi. 

Po náročném výstupu jezerní stěnou 
tedy konečně stojíme na nejvyšším bodě. 
Jsme na hřebeni a od teď nás již nebu-
dou čekat žádné prudké výšvihy. Počasí se 
zatím zdá býti stabilním, je pod mrakem 
a bezvětří. Ale to bezvětří mi na tuto oblast 

moc nesedí. Jako bych tušil pouhý klid před 
bouří. 

Z Plechého pokračujeme západním 
směrem dále po hřebeni, kopírujícím hlavní 
evropské rozvodí Labe–Dunaj, na Trojmezí. 
Jeden jediný kilometr, jenž nás dělí od 
Trojmezí, se zdá kilometrem nejdelším, jaký 
jsme kdy šli. Postup komplikuje množství 
sněhu, do kterého jsme se začali před chvílí 
bořit místy až po pás. Několikrát jsme uvízli 
v zapadaných smrčcích. V jednom takovém 
mi uvízne noha a trvá nám dobrých deset 
minut, než se nám ji podaří vyprostit. Po 
dvou hodinách namáhavého pochodu se 
ocitáme u hraničního kamene, kde se sbí-
hají hranice tří států – České republiky, 
Rakouska a Německa. Jsme v nadmořské 
výšce 1321 metrů. Od trojmezenského 
kamene stoupáme na Trojmeznou horu 
(1364 m n. m.). Na obloze se na chvilku 
ukazuje sluníčko a oblačnost se protrhá-
vá. Naskýtají se nám neuvěřitelné pohledy 
do Bavorska a Horního Rakouska. Vidí-
me postupně se snižující šumavské svahy 
a poté následuje nížina lemující jednu z nej-
větších evropských řek, Dunaj. Za ní se na 
celém obzoru vypínají Alpy. Je to nádhera! 

Na vrcholu Plechého jsem tušil klid před 
bouří. A teď tu máme vánici jako vyšitou! 
Vítr nám metá sníh do obličeje a začína-
jí nám namrzat tváře. Nasazujeme kukly 
a balíme se do kapucí. Proti nám postu-
pují z Třístoličníku tři Němci na sněžnicích. 
A bez batohů na zádech se jim jde o pozná-
ní lehčeji než nám. Sněží stále více. Stopy 
od sněžnic jsou dávno zafoukané a znač-
ky na stromech také vidět nejsou. Tam, 
kde bývá turistické značení, je nános ledu 
a sněhu. Orientujeme se tak pouze podle 
instinktu. Po další hodině a půl sněhového 
a mrazivého očistce stojíme před horskou 
chatou na Třístoličníku (1311 m n. m.). Jako 
dva sněhuláci vcházíme dovnitř a pro větši-
nu přítomných bavorských turistů, kteří na 
vrchol vyjeli autem z německé strany, jsme 
atrakcí. Ale my sem došli pěšky a jsme na 
to patřičně hrdí a dopřáváme si zasloužené 
pivečko. Když tak koukáme na vánici, která 
zuří venku, tak se nám ani nechce zvedat. 
Musíme však vyrazit. 

Klesáme severozápadním svahem 
a v ohromném množství sněhu se brodíme 
po pás a sestup nám komplikuje vytrvalé 
sněžení. Po kilometru a půl lezení dolů se 
odkloňujeme od hranic a čeká nás nejná-
ročnější úsek sestupu. Kilometrová rovinka 
na rozcestí u Trojmezenské cesty. Dolů ze 
svahu nám jaksi pomáhala zemská přitažli-
vost, ale tady na rovině… Onen kilometr se 
patláme asi hodinu! Na Troj me zen ské cestě 
je situace již v pohodě. Sotva patnáct centi-
metrů nového sněhu nás nemůže rozházet, 
nohy do tak malé výšky jsme nezvedali už 
hodně dlouho. Okolo Rosenauerovy nádržky 
se dostáváme až do Nového Údolí, kde chy-
táme poslední vlak domů.

MICHAL VAČKAŘ

www.casopisdobrodruh.cz

Náš webový archív hotov!
Jak jsme již naznačili v minulém čísle, přinášíme vám potěšující zprávu. Náš unikát-

ní internetový archív na webových stranách www.casopisdobrodruh.cz  je  hotový.
Za deset ročníků vycházení Dobrodruha jsme vydali, včetně tohoto, již 71 čísel. 

Všechny (s výjimkou úplně prvního čísla 1/97, které již nemáme k dispozici) si můžete 
prohlédnout či stáhnout v jejich kompletní podobě na našich webových stranách. 
Najdete zde stovky článků o cestovatelských a outdoorových akcích, rozhovorů s osob-
nostmi, úvodů do outdoorových sportů, rad, jak přežít v divočině, či  pohledů do dějin 
dobrodružství.

Na webových stranách je pro lepší orientaci a vyhledávání připraven rovněž třídící 
a vyhledávací systém hlavních článků dle jejich témat. Na ukázku uvádíme, jaké hlavní 
články vyšly dosud v Dobrodruhovi o cestování a outdoorových akcích v uplynulých 
devíti ročnících.

Náš webový archív hotov!

OUTDOOROVÉ AKCE A CESTY
Před cestou do aljašské divočiny č. 1/97 

Vlakem po Ukrajině a Rusku č. 1/97 

Albánie č. 1/97 

Island č. 2/97 

Vlakem po Mongolsku a Číně č. 3/97 

Canyoning ve španělské Sierra de 
la Guara

č. 3/97 

Podmínky himálajského 
horolezectví

č. 4/97 

Outdoorové možnosti na 
Kanárských ostrovech

č. 4/97 

Austrálie č. 5/97 

Jihoafrická republika č. 6/97 

Inside Passage č. 6/97 

Namibie č. 1/98 

White Pass Railway č. 1/98 

Trekking v indickém Himálaji
č. 1/98 
a 2/98

Čína č. 2/98 

Rafting v Nepálu č. 2/98 

Rafting na Zambezi č. 2/98 

Mexiko č. 3/98 

Zimní přechody slovenských hor č. 3/98 

Venezuelské stolové hory č. 3/98 

Backpackerovy světové treky 
(1-10)

č. 4/98
a 5/98

Vlakem na Ťan Šan
č. 4/98
a 5/98

Letní treky na poloostrově Kola č. 6/98 

Před trekem k Everestu č. 1/99 

Nový Zéland č. 1/99 

Trekkingové vrcholy v nepálských 
Himálajích

č. 2/99 

Severní Rusko č. 4/99 

Chile č. 5/99 

Panenské vrcholy nad 7000 metrů č. 5/99 

Rakouské Weissee č. 6/99 

Záchranné cvičení v jeskyních 
Moravského Krasu

č. 6/99 

Canyoning v Rakousku č. 6/99 

Čeští musheři na jezeře Inari č. 2/00 

100 nejlepších outdoorových akcí 
v USA I.

č. 3/00 

Xue Bao Ding - Bílá hora 
v západním Sichuanu

č. 3/00 

„Dobytí“ maďarského Kékese č. 3/00 

100 nejlepších outdoorových akcí 
v USA II.

č. 4/00 

Tibetský „Velký kaňon“ Tsangpo 
sjet

č. 4/00 

100 nejlepších outdoorových akcí 
v USA III.

č. 5/00 

Kamenná láska - fotomomentky 
O. Štose z nejhlubších jeskyní světa

č. 5/00 

Lyžování ve francouzském Vanoise č. 6/00 

Miroslav Jakeš: Novoročenka ze 
Špicberk

č. 6/00 

Kanadská Nahani River č. 6/00 

Sichuan - nové možnosti horolezení 
v Číně

č. 6/00 

Češi chtějí přes Beringovu úžinu č. 6/00 

Elbrus aneb zpráva o jednom 
z výstupů

č. 1/01 

Přelom tisíceletí v divočině 
Bieszczad

č. 2/01 

Pašeráckou stezkou z Tibetu do 
Nepálu

č. 2/01 

S kolem na jachtě po chorvatských 
ostrovech

č. 3/01 

Potápění s Velkým Bílým žralokem č. 4/01 

Seakayaking v Grónsku č. 5/01 

Trekking v Bulharsku č. 6/01 

Dunajec:  tip na víkend č. 6/01 

Medvědi a Brentské Dolomity č. 7/01 

Na Kubu s koly č. 8/01 

Skialpinisté na Piku Lenina č. 8/01 

Snowboarding v tropické Kolumbii č. 9/01 

Laponskem na běžkách č. 1/02 

Kusum Kanguru - momentky 
z výstupu

č. 2/02 

Bosna - země opomíjená č. 3/02 

Putování po fi nském parku Urho 
Kekkonen

č. 3/02 

Na Piku Lenina uprostřed 
ledopádového pekla

č. 3/02 

Na Oslí řece v Maroku č. 4/02 

Z Malých Lofot na Prekestolen č. 4/02 

Sopečný Kůh-e-Demávand č. 4/02 

Mont Blank - jak na něj vylézt č. 5/02 

Národní parky v Polsku č. 6/02 

Čeští skialpinisté na Kamčatce č. 7/02 

Jali - lidé za hřebeny hor č. 7/02 

Makedonie - jak do ní cestovat č. 8/02 

Trekking ve Walliských Alpách č. 8/02 

S kolem na jachtě po 
jihodalmátských ostrovech

č. 9/02 

Sám v laponské divočině č. 1/03 

Špicberky č. 2/03 

Turistika přes polské hranice č. 3/03 

Jak vám pomohou naše úřady 
v zahraničí

č. 3/03 

Guatemala - místo pro pravou 
siestu

č. 3/03 

Jiří Havel: Seakayaking okolo Krku č. 4/03 

Cestování po Černé Hoře č. 5/03 

České národní parky - outdoorové 
možnosti

č. 5/03 
a 6/03

Nejlepší traily americkou divočinou č. 6/03 

Írán - jak po něm cestovat I, II
č. 7/03 
a 8/03

Expedice Ganga 2003 č. 8/03 

Romantika nizozemských grachtů č. 9/03 

V tajze u Těleckého jezera č. 9/03 

Český nápor na Kamčatku č. 1/04 

Sama do Jakutska č. 2/04 

S cestovkou Sardinií a Korsikou č. 2/04 

Nenápadná krása sardinských 
divokých koní

č. 2/04 

Nepál:  Rafting pro každého č. 3/04 

SAR Team v BAMU č. 3/04 

Ledová galerie Pekárny č. 3/04 

Pyrenejská klasika:  Pic du Midi 
d‘Ossau

č. 4/04 

Lyžování v Indii č. 4/04 

Přeskoky českých pískovcových 
skal

č. 5/04 

Venezuelské stolové hory č. 6/04 

Verchojanský hřbet č. 6/04 

Tajgou do Murmanska č. 7/04 

Cho Oyu 2004 č. 7/04 

Na kajaku z Jičína do Hamburku č. 8/04 

Shisha Pangma jižní stěnou č. 9/04 

Přes Pobaltí do Petěrburgu č. 1/05 

Praha outdoorová č. 1/05 

Miroslav jakeš: Na Severní pól č. 2/05 

Skialp v Íránu č. 3/05 

Kola na chorvatských ostrovech č. 3/05 

Outdoor a Středočeský kraj č. 3/05 

Estonský park Rannametsa č. 3/05 

S kajakem divokým Kyrgyzstánem č. 4/05 

Mistrovství dřevorubců na Lipně č. 4/05 

Dunajem do Černého moře č. 5/05 

Křížem krážem po Vietnamu č. 5/05 

Albánie Honzy Vlasáka č. 6/05 

Jiří Havel: S mořským kajakem na 
Čukotce

č. 7/05 

Grónsko - země ledu a slunce č. 7/05 

Bělověžský prales č. 8/05 

Skialp v bulharském Pirinu č. 8/05 

Přes Bajkal na bruslích č. 9/05 

Běh k polskému baltskému pobřeží č. 9/05 
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Z HIS TO RIE
DO BRO DRU HA

Ča so pis Do bro druh vy chá zí již desátým 
ro kem. Prv ní čty ři ro ky byl dvoumě síční-
kem. Za do bu své exis ten ce při ne sl stov-
ky člán ků o do bro druž ných ak ti vi tách 
v pří ro dě a ces to vá ní. Roz ho vo ry mu 
po skyt ly čet né osob nos ti čes ké ho, slo-
ven ské ho i svě to vé ho outdoo ru, z těch 
po sled ních jme nuj me tře ba Rein hol da 
Messne ra, Pe te ra Ha be le ra, Krzysto fa 
Wielicke ho, Vi ki ho Grošejla, To ma Pos-
serta, Andrze je Za wa du ne bo Gerlindu 
Kaltenbrunnerovou.

Reinhold Messner, před ní hi má-
lajský ho ro le zec a outdoo ro vý prů-
kop ník, muž, kte rý ja ko prv ní na 
svě tě vylezl na všech 14 osmi ti sí co-
vek, pro je vil přá ní po přát čte ná řům 
Do bro dru ha.

To též uči ni la i dal ší vel ká per so na 
svě to vé ho ho ro le zect ví, Pe ter Ha be-
ler. Le zec, kte rý mj. spo lu s Messne-
rem ja ko prv ní na svě tě vy le zl na 
Mount Eve rest bez použití kys lí ku.

NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ ČESKÝ
OUTDOOROVÝ ČASOPIS
Vy chá zí vždy prv ní tý den v mě sí ci, s vý jim-

kou ledna, čer ven ce a srp na. Je k do stá ní zdar-
ma ve 450 out doo ro vých, cyk lis tic kých, vodác-
kých, jachtařských, po ta pěč ských a spor  tov  ních 
ob cho dech, centrech umělých horolezeckých 
stěn, v dob ro druž ně za mě ře ných ces tov ních 
kan ce lá řích a ma po vých cent rech a knih ku pec-
tvích v ČR i na Slo ven sku. Je jich ad re sář je uve-
den v kaž dém čís le. Dis tri bu ce zdar ma rov něž 
na vy bra ných spor tov ních ve le tr zích a fes ti va-
lech. Kompletního Dobrodruha je možné také 
najít na www.casopisdobrodruh.cz

ŠÉF RE DAK TOR
Mi loš Ku bá nek

RE DAKČ NÍ RA DA
Jo sef Ra koncaj  Mi ro slav Ja keš

Soňa Vo máčko vá  Sta ni slav He nych

Zu za na Hofmanno vá  Jo sef Ši mů nek

Ji ří Ha vel  Pe tr Ďouba lík

Pe tr „Špek“ Sla ni na  Ma rek Ro čejdl

To máš Ru sek  Ro bert Ka zík

GRAFIKA Soňa Žertová. KRESBY
Petr Ďoubalík. SAZBA Pavel Amler.

AD RE SA RE DAK CE
Do bro druh, Ži rovnická 2389, 106 00 Pra ha 10, 

telefon: 603 554 943
e-mail: dobrodruh.cz@seznam.cz

PŘÍ JEM IN ZER CE
Telefon: 776 055 332, 603 554 943, e-mail: 
dobrodruh.cz @seznam.cz, ne bo na ad re se re-
dak ce. Vedoucí ing. Milan Manda, telefon: 
776 055 332.

PŘED PLAT NÉ
Přes to že je ča so pis roz dá ván zdar ma a lze jej 
nalézt i na internetu, re dak ce po sky tu je ser-
vis pro před pla ti te le. Ti pla tí pou ze poš tov né 
a dis tri buč ní ná kla dy, kte ré či ní pro rok 2006 
cca 11,– Kč na čís lo. Před plat né lze za slat slo-
žen kou ty pu C na ad re su re dak ce. Při jí má me 
pou ze před plat né na čís la, kte rá do sud ne vy-
šla. Star ší čís la ne jsou na skla dě! Před plat né 
od č. 3 do č. 9/2006 je 77,– Kč.

VY DA VA TEL
PhDr Mi loš Ku bá nek, re gis tro váno MK ČR 
E 7598. Po dá vání no vi no vých zá si lek  povoleno 
OZ Pře prava Praha, č.j. 726/97 ze dne 
19. 2. 1997.

ISSN - 1211 - 751x

Nejsem horolezec,
jsem dobrodruh.

Walter Bonnatti,
přední světový horolezec

50. a 60. let 20. století.

Dob ro vol ní archi vá ři
star ších čí sel Do bro dru ha

Vzhle dem k to mu, že ča so pis Do bro druh je ve vět ši ně ze 450 dis tri buč ních míst již 
ně ko lik dní po vy dá ní ro ze brán, oslo vi li jsme dis tri bu to ry, zda by ne za klá da li jed-
no čís lo Do bro dru ha ve svých ob cho dech či ces tov ních kan ce lá řích do ar chi vu. 

Ten by byl k na hléd nu tí pro je jich ná vštěv ní ky a zá kaz ní ky. Zde je se znam míst, kte rá se 
nám do sud na tu to vý zvu při hlá si la. Na těchto adresách mů že te star ší čís la Do bro dru ha 
do stat k na hléd nu tí na pře čte ní. Ten to se znam na jde te v kaž dém čís le ča so pi su:

Dis tri bu to ři, kte ří ma jí zá jem být v tom to se zna mu uve de ni a archi vo vat jed no čís lo 
Do bro dru ha pro své kli en ty, nám to mo hou kdy ko liv ozná mit krát kou zprá vou na te le fon-
ní čís lo 603 554 943, ne bo e-mai lem na ad re su do bro druh.cz@seznam.cz.

 CK Poznání, Krakovská 18, 100 00 Praha 1
 Klub čes kých tu ris tů, Ja ro mí ro va 9, 120 00 Pra ha 2
 Boatpark, Sokolovská 146, 186 00 Praha 8
  Ho ro le zec ká ško la Čes ký ráj,
Rybní důl 754, 294 01 Ba kov n. Ji ze rou

 CK Priorit Pro, Václavská 19, 339 01 Klatovy
  Pergolia Tour, Pražská 22, 339 01 Klatovy
  Knih ku pect ví Ha na Marečková,
Ma sa ry ko va 45, 380 01 Da či ce

  Rabik Sport, Podhorská 23, 466 00 Jablonec n. Nisou
 V-90-V Agentura Sport, 512 37 Benecko 190
 CK Poznání, tř. 17. listopadu 229, 530 00 Pardubice
 KH Sport Liberec, Pražská 376/36a, 460 01 Liberec

 VIKING, Velké náměstí 366, 561 65 Králíky
  CK Poznání, Nám. Svobody 17
(Dům Pánů z Lipé), 600 00 Brno

 CK Rajbas, Gorkého 30, 600 00 Brno
  CK Kudrna, Bašty 2, 602 00 Brno
 Český klub cestovatelů, Belcrediho 18, 628 00 Brno
  Klub Futra, část C pavilonu Domu kultury,
735 14 Orlová-Lutyně

 Vybavení do přírody, Komenského tř. 49, 750 00 Přerov
  Ob chod ní aka de mie T. Ba ti, nám. TGM 3669,
761 57 Zlín

 Ob chod ní dům Štrof, Vodní 52, 767 01 Kroměříž
 CK Pra děd, Va lo vá 2, 789 01 Zábřeh

Polární a horské výpravy

Miroslava Jakeše v roce 2006

Polární a horské výpravy

Miroslava Jakeše v roce 2006

Poznámka: Ceny a termíny budou u některých výprav ještě upřesněny!

Podrobnější informace: ing. Miroslav Jakeš, Tádžická 1422, 101 00 Praha 10, 
tel: 272 744 158, 261 262 370, 731 347 579, e-mail: polar.jakes@volny.cz
(Upozorňujeme, že Mirek Jakeš je od 22. února do 18. března v Grónsku na expedici u Inuitů)

1.  VELKÝ OKRUH 
ALJAŠKOU A KANADOU

Autem a pěšky po zajímavých místech 
Aljašky a Kanady.
TERMÍN: 8. 5.–30. 5. 2006, 23 dní

CENA: 69 900,– Kč

2. OKRUH PO ISLANDU
Okružní cesta autem po Islandu 
s krátkými pěšími výlety. 
TERMÍN: červen 2006, 8–10 dní

CENA: 30 900,– Kč 

3. ZÁPADNÍ GRÓNSKO
Pěší turistika na západním pobřeží 
Grónska v oblastech Kangerllusuaqu 
a Ilulissatu.
TERMÍN: 28. 6.–23. 7. 2006, 26 dní

CENA: 57 500,– Kč 

4. LÉTO NA ŠPICBERKÁCH
Nejsevernější pěší turistika na světě.
TERMÍN: 28. 7.–7. 8. 2006, 11 dní

CENA: 36 500,– Kč

5.  KAMČATKA
– ZA SOPKAMI 
A DIVOČINOU

Putování po Kamčatce pěšky (180 km) 
a autem (240 km).
TERMÍN: 26. 8.–16. 9. 2006, 22 dní

CENA: 56 690,– Kč

6. KILIMANJARO
Výstup na nejvyšší horu Afriky 
– Kilimanjaro. Trekking v NP Mount 
Kenya, safari v Masay Mara, Ngorogoro, 
Lake Manasay, pobyt v černošských 
rodinách…
TERMÍN: 24. 9.–16. 10. 2006, 23 dní

CENA: 71 800,– Kč

7. ISLAND NA LYŽÍCH
Lyžařský přejezd v oblasti ledovce 
Langjokull. 
TERMÍN: 2. polovina října až l. polovina 
listopadu 2006, cca 10–12 dní

CENA: 22 500,– Kč

Víte, jak se dnes cestuje po Rusku? 
Nevíte? A chcete to vědět? Zda je 
tam bezpečno, jak si poradit s vízy, 

zda jsou obchody dobře zásobené nebo se 
vyplatí něco vzít s sebou? A hlavně – co je 
tam vůbec zajímavého? 

Na to všechno uslyšíte odpověď v Klubu 
cestovatelů po Rusku, který v lednu rozsvítil svoji první svíčku na narozeninovém dortu. Byl 
sice založen poměrně nedávno, v lednu loňského roku, ale je již dobře znám mezi vyznavači 
cestováni na Kamčatku, Bajkal, Kavkaz a další zajímavá místa. A třeba i na severní pól. Část 
Arktidy přece také patří Rusku. 

Každou poslední středu v měsíci se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze 6, Na 
Zátorce, scházejí ti, kteří mají za sebou cestu do některých atraktivních končin Ruska s těmi, 
kteří o tom chtějí něco slyšet a vidět. Promítá se, vypráví, radí – zkrátka, je to klub ze vším 
všudy. A abyste uvěřili, že do něj stojí zajít, uvedeme jen pár jmen: spisovatel Stanislav Bártl, 
který celý svůj dlouhý život zasvětil psaní knih o Arktidě a Antarktidě, redaktor Mladé fronty 
Dnes Milan Vodička, který procestoval spoustu zemí včetně Ruska, pětinásobný dobyvatel 
severního pólu Miroslav Jakeš, ředitel brněnské CK Kudrna Michal Pokorný, motorkář Libor 
Gýna, který se svými kamarády dojel v jedné stopě z Prahy až do Magadanu na Kolymě a celá 
řada dalších zajímavých lidi. Všichni tam již byli jako aktivní účastnici programu, a pravidel-
ně chodí do svého klubu poslechnout si naše hosty. Takže i v rámci jakéhokoliv jiného tématu 
se s nimi můžete setkat a popovídat o tom, co vás zajímá. 

Přesvědčili jsme vás, že v klubu již bylo hodně co vidět a slyšet? A co bude dál? Spousta 
setkání věnovaných třeba Soloveckým ostrovům, a také Sajanům, cestě na kole z Prahy do 
Vladivostoku a mnoha dalším dobrodružným podnikům. Témata určují sami cestovatelé, 
protože jsou to oni, kdo po návratu z cest mluví z pódia, promítají, komentují a odpovídají na 
otázky. A proto zveme každého, kdo má své zážitky z cest po Rusku, aby přišel mezi vnímavé 
diváky a posluchače. Rádi i vás uvítáme.

Březnová schůze je plánovaná na 29. 3. a začne v 18 hodin v Ruském středisku vědy a kul-
tury v Praze 6, Na Zátorce 16. Je to 7 minut chůze od metra Hradčanská. Budeme povídat 
o Kolském poloostrově, Karélii a Soloveckých ostrovech. Před besedou proběhne vernisáž 
výstavy mladého moskevského cestovatele a fotografa Alexandra Pašinského „S kamerou po 
Rusku“. Nenechte si to ujít. 

Více se o klubu dozvíte na www.moravia-contact.cz. 
Za všechny vás k nám srdečně zve 

Taťjana Sizová

Klub cestovatelů 
po Rusku

Na začátku letošního školního roku 
jsme s kolegou vykoumali šílený 
lezecký nápad: vylézt na umělé 

stěně štafetově na nejvyšší horu Sluneční 
soustavy – sopku Olympus Mons na Marsu 
(skoro 26 km do výšky). Předcházela tomu 
myšlenka překonat český rekord ve vylezení 
výšky Everestu na čas, ale jednoznačně to 
přebil nápad s Olympem. Během podzimu 
jsme získávali informace o tom, jak to chodí 
s českými a světovými rekordy a kontak-
tovali agenturu Dobrý den z Pelhřimova 
a napsali do Londýna do Guinnessova ústře-
dí. Postupně se to rozjelo, že už to všichni 
začali brát vážně a svědomitě se připravo-
vat. Dohodli jsme se, že to uděláme jako 
nekomerční školní akci, v týmu složeném 
z učitelů a studentů Gymnázia Jana Nerudy 
(Praha 1 – Malá Strana).

Akce má už velmi přesné obrysy, termín 
i místo. Proběhne o víkendu 25. a 26. března 
2006 ve Sportcentru na Palmovce, Praha 8. 
Polezeme štafetově na dvou cestách obtíž-
nosti 4+ nebo 5 UIAA, aby to nebyl žebřík, 
ale ani těžké lezení. Vycházeli jsme z toho, 
že i těžká místa při velehorských výstu-
pech nejsou o mnoho těžší (když pomineme 
nedostatek kyslíku ☺). Je nás na to relativně 
málo, zhruba 20, tím pádem si všichni 
zalezeme tolik, až nám to nebude milé. 
V tomhle ohledu půjde skutečně o ultra-

maratonský výkon. Proto s námi po celou 
dobu bude lékař nebo masér a zaměřili jsme 
tímto směrem přípravu. Kromě samotného 
lezení a tělocviku ve škole se scházíme ke 
kruhovému tréninku a řadě dalších aktivit. 
Jako součást příprav a propagace došlo 
i na výrobu webových stránek a speciální 
lezecké nástěnky u nás ve škole. Největším 
problémem tak možná budou finance na 
zaplacení poplatků kolem registrace rekordu 
a podobných formalit. Tímhle vším totiž 
můžeme ustanovit světový rekord ve vytr-
valostním lezení a kromě výše zmíněného 
rekordu (Everest na čas) překonat nejlepší 
český výkon v lezení na 24 hodin. Je to 
obrovská výzva pro nás pro všechny, trochu 
pro ty rekordy, ale hlavně kvůli společnému 
dobrodružství a šílenosti nápadu. Od začát-
ku příprav a spřádání plánů jsme si užili 
obrovskou legraci, že by to dalo skoro na 
knížku (aspoň na brožurku malou jako notý-
sek ☺), jen není všechno publikovatelné, 
takže to zůstane v kruhu našeho lezeckého 
týmu. Hurá do toho, i úplně normální lidé 
(jen malilinko cvoci) přece můžou vylézt na 
Everest, nebo ne? Určitě ještě mnohem dál.

O průběhu našeho pokusu se dozvíte 
v dalším čísle Dobrodruha a budou i fotky.

Čtenáře Dobrodruha zdraví Jarda 
Tomeš a Jirka Kadlec, učitelé TV, Gym-
názium Jana Nerudy.

NA NEJVYŠŠÍ HORU SLUNEČNÍ SOUSTAVYNA NEJVYŠŠÍ HORU SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Jan Hocek:

NEJHEZČÍ TÚRY SVĚTA
Vydalo nakl.Universum 2005, MC 499 Kč

Výběry nejhezčích treků, túr, výstupů apod. jsou ve 
světě velmi populární, a proto lze jen ocenit každý 

český pokus v tomto směru. Dle našeho názoru úspěšný 
učinil nedávno dlouholetý cestovní průvodce a muž mno-
ha outdoorových aktivit Jan Hocek svoji knihou Nejhezčí 
túry světa. Výpravná a četnými fotografiemi naplněná 
kniha přináší popis 19 vícedenních vybraných treků na 
šesti kontinentech. Jedná se hlavně o známé „taháky“ 
jako jsou například trek k Everestu, Chilkoot Trail, Torres 
del Paine či Mount Kilimanjaro, ale najdeme zde i popis méně známějších túr –  např. 
Kalalau na Havaji nebo Mount Kinabalu na Borneu. Z evropských kontinentálních, a tedy 
velkou částí populace dostupných cest, jsou zde popsány korsická Grande Randonnée 
20, Tour de Mont Blanc a trek Vysokými Tatrami.

U všech treků jsou uvedeny četné zajímavosti, mapy a profily převýšení.
Zeptali jsme se Jana Hocka na několik věcí:

Který z vybraných treků považujete za 
nejkrásnější a který za nejtěžší?

Těžko volit mezi jednotlivými treky ten 
nejhezčí, podle mě každá trasa má své 
nezaměnitelné kouzlo a každá mě svým 
způsobem „chytla za srdce.“ Přesto bych 
mezi 19 túrami z mé knihy našel něko-
lik, jejichž absolvování nejde zapomenout. 
Novozélandský Milford Track mi přinesl 
fantastické zážitky – v jedné z nejdešti-
vějších oblastí světa jsem měl celé 4 dny 
oblohu bez mráčku a po deseti letech 
ježdění na Nový Zéland jsem na něm 
poprvé spatřil ptáka kiwi ve volné přírodě. 
Jeho absolvování představovalo mnohoná-
sobné telefonáty do rezervační kanceláře 
(místa jsou půl roku dopředu obsazena) 
a dokonce jsem už uvažoval, že místo něj 
zařadím do knihy jinou túru. Trpělivost 
se ale nakonec vyplatila – túra skutečně 
nemá obdoby, a to nejenom v rámci Nové-
ho Zélandu. Mezi další trasy, které bych 
stavěl do popředí co do krás přírody pat-
ří výstup na Kilimanjaro, trek k Everestu 
a peruánskou Inckou stezku.

Také náročnost tras těžko hodnotit 
objektivně – svou roli vždy hraje počasí, 
místní podmínky, únava, atd. Docela nám 
dal s manželkou zabrat islandský Lauga-
vegur, který jsme absolvovali na začátku 
léta (tedy částečně ve sněhu), za deště 
a museli jsme se několikrát brodit ledo-
vými řekami. Další obtížnou trasou je túra 
k Everestu – je velmi dlouhá a dosahuje 
vysokých nadmořských výšek, což mnoha 
lidem činí velké potíže.

Jak jste došel k časovým itinerářům 
treků, tak jste to šel, nebo je to spočítá-
no pro průměrného turistu?

Naprostá většina tras má itineráře 
tak, jak jsem je skutečně šel, dokonce 
mnoho treků ani jinak absolvovat nejde, 
což je dáno rozmístěním chat a tábořišť, 
nebo potřebou aklimatizace. Jen u něko-
lika málo treků jsem itinerář v informační 
stránce uzpůsobil tak, aby byl přiměřený 
pro běžného turistu – například islandský 
Laugavegur jsme šli namísto běžných 4 
dnů dny tři (v dešti se přece jen více uhání 
a méně rozhlíží…).

Z kolika vámi projitých treků jste 
udělal tento výběr?

Samozřejmě, že prochozeno toho mám 
mnohem víc, statistiky si ale nevedu, 
a tedy ani přesně nevím, kolik jiných tre-
ků jsem šel. Například jenom na Novém 
Zélandu jsem prošel přes dvě desítky 
vícedenních tras – některé tyto túry však 
mají podobný ráz a také jsem chtěl mít 
rovnoměrně zastoupený celý svět, takže 
se prostě do výběru nedostaly.

Mrzí mne také, že jsem do knihy nemo-
hl zařadit čtyřdenní trek Grand Canyonem, 
který jsem absolvoval v roce 1991 a který 
by si své místo jistě zasloužil. Moje fotogra-
fie z této doby však nejsou tak kvalitní, jak 
bych si představoval, a tedy nezbývá, než 
se tam někdy vrátit, znovu tento úchvatný 
kout projít, nafotit a možná v některém 
z dotisků do knihy přidat.

– mk –

Organizátoři trénují na 
marsovskou horu na českých 
skalách
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Ideální sněhové podmínky, nádherné 
zimní slunečné počasí, takřka bez-
větří, dokonale připravená trať a – 

bohužel překvapivě malá účast musherů. 
Tak by se dal charakterizovat dvouko-
lový závod psích spřežení zařazený do 
seriálu Mistrovství České republiky i do 
Evropského poháru v mushingu na sprin-
tových tratích, který se poslední lednový 
víkend konal na Třech Studních u areálu 
hotelu Horník. Traily, upravené rolbami 
a sněžnými skútry a pochopitelně reali-
začním týmem ředitele závodu Jiřího Trn-
ky, měřily – podle konkrétních kategorií 
devět a dvanáct a půl kilometru.

SKIJÖRING
Ve skijöringu mužů zvítězil zlepše-

ným výkonem ve druhém kole Ondřej 
Smejkal. Druhé místo vybojoval Slo-
vák (žijící v Rakousku) Ĺubomír Šrámek 
a třetí Lukáš Blažo.

Ve skijöringu žen se podle očekávání 
představila ve skvělém světle světová 
šampionka Soňa Klikarová s evropským 
saňovým psem Zoomem, která s pře-
hledem zvítězila. Soňa měla problémy 
s automobilem a na Horník se dostavila 
v sobotu až po zahájení závodu. Pořadate-
lé ji však vyšli vstříc a mohla odstartovat 
po spřeženích. „Trať se značným převýše-
ním byla náročná“, svěřila se v cíli Soňa 
Klikarová. „Sníh byl „tupější“ – zdálo 
se mi, že to nejede. Jinak však byla trať 
volena a připravena velmi dobře. Protože 
jsme jeli v prvním kole až po spřeženích, 
byl trail dost rozbitý; to nám ve druhém 
kole odpadlo. Na Vysočině se vždy těším 
na diváky – je tady běžkařský ráj a davy 
vyznavačů bílé stopy. Diváci podél trati 

Slovák Ľubomír Šrámek získal 
ve skijöringu stříbro.

SPRINT SRDCEM VYSOČINYSPRINT SRDCEM VYSOČINY

úžasně povzbuzují – je to krásný zážitek, 
který si jinde tolik neužijeme. Formu 
jsem ladila na Mistrovství Evropy, který 
ESDRA zanedlouho pořádá v italském 
Tarvisiu. Bude to tam hodně náročné 
– startujeme se Zoomem v kombinaci: 
skijöring (10 km) + pulka (10 km) bez 
pauzy.“ Druhé místo získala Ilona Erleba-
chová a třetí Kateřina Laurencová.

SPŘEŽENÍ
Třída „A“ měla jediného závodníka 

– Petra Krupičku seniora.

Třída „B“ (šestispřeží open) byla vel-
mi dramatická: nakonec zvítězil Petr Kru-
pička junior, se druhým místem se musel 
spokojit nedávný vítěz závodu ALPIRA-
CE Jiří Trnka junior a bronz vybojoval 
Pavel Zvolský.

Ve třídě B1 (šestispřeží husky) vyhrál 
Tomáš Rzidký před Milanem Čurdou.

V dobře obsazené třídě C (čtyřspřeží 
open) zvítězil zkušený a úspěšný musher 
Slavomír Pavlík. „Bral jsem to tady jako 
generálku na evropský šampionát v Itá-
lii“, vyprávěl v cíli Slavomír Pavlík. „Nic 
s tím nenadělám, ale termín šampionátu 
je pro mne letos příliš brzo, ještě se svý-
mi psy teprve zvyšujeme rychlost. Ale 
uvidíme… Chci se poprat o medaili!“ 
Výtečnou formu svých psů představil na 
Vysočině Stanislav Váňa, který se radoval 
z druhého místa; třetí skončila trochu 
smutná – mladičká ambiciózní musherka 
Gabriela Trnková.

V kategorii C 1 (čtyřspřeží husky) 
vyhrál a body do domácího šampionátu 
sbíral Martin Škoda, druhé místo obsadil 
Ondřej Stejskal a třetí Miroslav Homolka.

Třídu C 2 (čtyřspřeží aljašských mala-
mutů,  grónských psů a samojedů) pod-
le očekávání opanoval zkušený musher 
ověnčený mnoha zahraničními úspěchy 
Martin Zapletal. „Moje spřežení grón-
ských psů stárne“, posteskl si Martin 
Zapletal. „Doba velkých úspěchů je za 
námi. Ale ještě pořád moji pejsci dokáží 
odvést dobrou práci a ukázat, co v nich 
je.“ Druhé místo vybojoval Petr Hubka 
a třetí Petr Trávníček.

Stranu připravil
JAROSLAV „MONTE“ KVASNICA

Foto: Filip Chludil  

Dog-trekking je sice v České republice mladým kynologickým 
sportem, bleskově si však získal srdce mnoha sportujících 

„pejskařů“ a jeho širokou základnu by mu mohly závidět jiné 
„úctyhodné“ disciplíny s mnohem delší tradicí.

Dog-trekkingoví organizátoři připravili pro vyznavače tohoto extrémně vytrvalostního 
sportu skutečně bohatý a pestrý kalendář. V letošním roce se sice neuskuteční Čes-
ký dog-trekkingový pohár, zato Mistrovství České republiky v dog-trekkingu nebude 

realizováno pouze během jediného závodu (jako tomu 
bylo v minulosti), nýbrž vítě- ze v jednotlivých kategoriích 
určí součet bodů ze sedmi mistrovských závodů, což 
nepochybně ztíží zisk titulů a prokáže stálost a délku 
formy jednotlivých dog-tre- kařů a jejich psů. (Systém 
bodování v jednotlivém závodě je jednoduchý: vítěz získá 25 bodů, za každé další místo 
bude vždy o 1 bod méně. Od 25. místa obdrží závodníci shodně 1 bod. Body ze všech 
závodů sedmidílného seriálu se sečítají a vyhlášení mistrů republiky se pochopitelně 
odehraje na posledním závodě sezóny.)

ZÁVODY ZAŘAZENÉ DO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
První závod se uskuteční v měsíci dubnu. Krušnohorský dog-trekking se koná od 13. 

4. do 16. 4. 2006 s místem startu a cíle v Jirkově. Délka závodu bude asi 90 kilometrů 
a zájemci se mohou přihlásit u Zuzany Junkové na mobil: 776 638 708 a na e-mailové 
adrese: zuzana_junkova@hotmail.com 

Tradičně extrémně těžkým závodem bude závod Stopou strejdy Šeráka, který se koná 
v těžkém horském terénu v Jeseníkách, a který bude měřit asi 100 kilometrů. Koná se 
od 5. 5. do 8. 5. 2006 a můžete se přihlásit u Gejzy Sókyho na mobil: 774 236 568 a na 
e-mailovou adresu: g.soky@seznam.cz 

Třetím závodem domácího šampionátu bude Jednooký vlk se základním táborem 
v Jihlavě. Závod se koná v termínu od 9. 6. do 11. 6. 2006. Trasa povede Vysočinou 
v Jihlavských vrších a bude měřit 89 kilometrů. Na „Jednookého vlka“ se můžete 
přihlásit u zkušeného pořadatele dog-trekkingů Petra Žižky na mobily: 606 217 877 
a 608 124 188 a na e-mailové adrese: akziz@centrum.cz 

Letos se dog-trekkingové závody nevyhýbají ani letním měsícům, v nichž se v minulosti 
nepořádaly. Hanácká štreka se koná v Cakově od 7. 7. do 9. 7. 2006, bude měřit asi 85 
kilometrů a je na ni možno se přihlásit u manželů Mackových na mobilu: 776 128 869 
a na e-mailové adrese: hanackymushersclub@tiscali.cz 

Po loňské úspěšné premiéře se i letos uskuteční Fryštácký dog-trekking. Bude měřit 
asi 90 kilometrů a bude se konat v termínu od 11. 8. do 13. 8. 2006. Přihlášky přijímá 
Bronislav Růčka na mobilu: 605 127 852 a na e-mailové adrese: bronarucka@volny.cz 

Ve Hrubém Jeseníku se uskuteční závod Stezkou vlka v termínu od 1. 9. do 3. 9. 
2006 a bude měřit asi 90 kilometrů. Zájemci se přihlásí u Vladimíra Párala na mobilu: 
603 283 268 a na e-mailové adrese: stistko@mybox.cz 

Mistrovství České republiky vyvrcholí na posledním sedmém závodě – Oderský 
puchýř, který bude měřit asi 85 kilometrů, a který se koná v termínu od 22. 9. do 24. 9. 
2006. Je možno se přihlásit u Lenky Bahulíkové na mobilu: 604 188 176 a na e-mailové 
adrese: lenkabahulikova@tiscali.cz 

A NĚCO NAVÍC… 
Mimo uvedené závody se uskuteční i další, které nejsou zařazeny do Mistrovství České 

republiky.
29. dubna 2006 se uskuteční horský maratón – dog-trekking (42 kilometrů) pod 

názvem Pustevny – Beskydy. Kdo chce na tomto horském běhu změřit síly, přihlásí se 
u Romana Baláže na e-mailové adrese: BalazTeam@seznam.cz

V květnu se uskuteční Šlapanický vlk Moravským krasem, přesně v termínu od 26. 
5. do 28. 5. 2006. Bude mít na programu long závod na 90 kilometrů i mid závod na 35 
kilometrů. Kdo si tento sportobní podnik nechce nechat ujít, přihlásí se u Martina Červen-
ky na mobil: 724 143 884 a na e-mailové adrese: martin.cervenka@firebrno.cz 

A konečně od 7. 10. do 8. 10. 2006 se uskuteční závod na 50 kilometrů pod názvem 
Witko Sapa Ha Cross. Na tuto akci se můžete přihlásit u Lucie Hübnerové na e-mailové 
adrese: xnejsem@seznam.cz

2006
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Vrcholný podnik, který do České 
republiky přilákal reprezentační týmy 
z desíti evropských zemí (Norska, 

Francie, Švédska, Dánska, Belgie, Sloven-
ska, Maďarska, Ruska, Švýcarska a pocho-
pitelně Česka), organizoval pod záštitou 
ESDRA (European Sled Dog Racing As-
sociation) domácí Musher´s Club Metuje 
z Červeného Kostelce. Organizátoři při-

pravili závodníkům vynikající a rychlou 
rovinatou trať s měkkým – hlinitopísčitým 
povrchem, vedoucí borovým lesem.

SPŘEŽENÍ
Početní diváci se pochopitelně těšili na 

závody spřežení. Ideální trať umožňova-
la vysokou rychlost (nejrychlejší spřežení 
evropských saňových psů zajela rychleji 
než 30 km/hod.). Ve třídě čtyřspřeží pře-
kvapivě dosáhla zlata skvěle připravená 
česká reprezentantka Gabriela Trnková, 
která porazila zkušeného norského šam-
piona Kjetila Hillestada (vybojoval stříbro). 
Z bronzu se radoval další Čech – Stanislav 
Váňa (další čeští reprezentanti obsadili čtvr-
té – Dagmar Nešněrová, páté – Slavomír 
Pavlík a šesté – Petr Zdráhal – místo). 
I v šestispřeží opanovali medailové pozice 
Češi: Jiří Trnka junior vybojoval zlato před 
stříbrným Pavlem Zvolským a bronzovým 
Jiřím Trnkou seniorem. V prvním kole byl 
nejrychlejší mladý Jiří Trnka, ve druhém 
Pavel Zvolský. Ve třídě osmispřeží  jsme své 
zástupce neměli. Ze zlata se radoval Hege 
Ingebrigtsen z Norska, který porazil stříbr-
ného Slováka Miroslava Pažúra a bronzové-
ho Wagnera Vonsecu z Dánska.

SCOOTER
Koloběžku (scooter) s jedním psem 

vyhrál v infarktovém závodu český veterán 
Vlastimil Keltner, který stříbrnou Norku 
Marianne Krakkovou porazil o jedinou 
sekundu! Bronz zajistil pro norské barvy 
Tonje W. Evensen. Ani další Češi se však 
rozhodně nezratili: Michal Tobiášek obsa-
dil čtvrtou příčku, Stanislav Váňa byl pátý 
a Kristina Mauleová osmá.

Ve scooteru se dvěma psy se sešla 
mimořádně silná konkurence. V nejlepším 

světle se ukázal český reprezentant Pavel 
Porubský – byl v obou kolech nejrychlejší 
a rozhodně si tak řekl o zlato. Stříbro pro 
Slovensko zajistil Ján Hošek a s bronzem 
se tentokrát musela spokojit musherská 
legenda z Norska – Lena Boysen-Hillesta-
dová. Z dalších Čechů byl Richard Bárta 
pátý a Pavel Javora šestý.

CANICROSS
I startovní listina canicrossu mužů se 

blýskala slavnými jmény. Největší naděje 
se vkládaly do nejlepšího a nejrychlejšího 
muže posledních let: do Slováka Jaroslava 
Jakubaška. Už první kolo však ukázalo, 
že zkušený Čech Jiří Suchý naladil formu 
opravdu skvěle. Ve druhém se čekal fron-
tální Jakubaškův útok – kálení jeho psa 
na trati však znamenalo nejen zdržení, ale 
i zhacení plánů a nadějí na kov nejdražší. 
„Je to smůla“, postěžoval si Jakubašek 
v cíli. „Pejska jsem před závodem venčil 
pečlivě… Snad příště!“ Ze zlata se po záslu-
ze radoval český reprezentant Jiří Suchý, 
stříbro vybojoval díky Jakubaškovu zaváhá-
ní Švéd Thomas Sparr, bronz Jakubašek.

Favoritka canicrossu žen byla jasná: 
česká reprezentantka a mnohonásobná 
mistryně Evropy a světa Soňa Klikarová. 
Nejlepší současná canicrossařka nenecha-
la nikoho o svých kvalitách na pochybách 
– byla nejrychlejší v obou kolech a mohla 
si tak do své bohaté sbírky zařadit další 
zlatou medaili. Stříbrnou medaili, rovněž 
podle očekávání, vybojovala další Češka 
– Martina Štěpánková s pitbulteriérem 
Dakem. Bronzovou medaili zajistila pro 
Švédsko Ann-Carlott Carlssonová.

Ve štafetách nenalezli naši canicrossa-
ři a canicrossařky přemožitele a posbírali 
veškerou medailovou žeň.

BIKEJÖRING
Bikejöring mužů bývá již tradičně 

parádní českou disciplínou, v níž jsme 
v nedávné minulosti slavili mnoho úspě-
chů. Na domácí půdě v Bělči se nám 
však příliš nedařilo. Zlato vybojoval norský 
reprezentant Andreas Fossnes před stříbr-
ným Švédem Rogerem Larssonem a bron-
zovým Francouzem Jeanem Yvesem Jean-
nerodem. Ve skvěle obsazeném závodě 
bojovali Češi ze všech sil, na stupně vítězů 
se však nevešli. Nejlepší z Čechů skončil 
Ondřej Smejkal pátý, Luboš Seidl šestý 
a Lukáš Blažo osmý. Prvních šest závodní-
ků dosáhlo impozantní průměrné rychlosti 
– více než 30 kilometrů za hodinu.

I v bikejöringu žen jsme měli žhavá 
želízka v ohni – zejména šampionku Soňu 
Klikarovou a Ilonu Erlebachovou. Po první 
kole však na český tábor dolehlo určité 
zklamání – nejlepší z našich žen – Soňa 
Klikarová skončila až čtvrtá. „Na zlato 
letos v bikejöringu určitě nedosáhnu, ale 
o medaili se poprat chci“, neskrývala své 
naděje i odhodlání bojovat Soňa Klikaro-
vá. Ze zlata se nakonec radovala norská 
reprezentantka Christina Holst-Jensenová, 
stříbrnou medaili vybojovala její krajanka 
Marianne Krakková a na bronzový post se 
skvělým výkonem ve druhém kole po prá-
vu vyhoupla Soňa Klikarová. Další Češka 
Ilona Erlebachová obsadila šestou příčku. 
V této třídě překonalo prvních sedm závod-
nic magickou hranici průměrné rychlosti 
30 km/hod.

V bikejöringu juniorů vyhrál Robin 
Juhlin ze Švédska před stříbrným Fran-
couzem Jeanem Baptistou Chabanonem. 
Bronz získal další Švéd Frederk Dahlin. 
Čech Zdeněk Zahradníček skončil čtvrtý.

ME V MUSHINGU „NA SUCHU“ME V MUSHINGU „NA SUCHU“ME V MUSHINGU „NA SUCHU“
Letošní krásný podzim stál 
opravdu za to. Vrcholem 
podzimní  sezony závodů psích 
spřežení se stalo mistrovství 
Evropy v mushingu „na suchu“, 
které se konalo od 11. do 13. 
listopadu 2005 v Bělči nad 
Orlicí nedaleko Hradce Králové.

Snad právě IFSS byla důvodem, proč 
se v Belgii představila světu pouze 
málo početná česká reprezentace 

(neboť český Svaz sportu psích spřežení 
jednoznačně preferuje především soutěže 
pod záštitou ESDRA). Malá česká účast 
byla rozhodně smůlou pro české barvy 
i pro světovou podívanou, avšak malý 
počet našich reprezentantů byl naštěstí 
nahrazen jejich skvělými výkony a úcty-
hodným počtem medailí.

Světový šampionát byl samozřejmě 
otevřený všem psím plemenům: na prv-
ní pohled však bylo zřejmé, že vítězné 
tažení evropských saňových psů naprosto 
opanovalo startovní listinu. Jinými slovy: 
kdo chce dnes v mushingovém sprintu 
bojovat o tituly, zapřahá ESP.

BIKEJÖRING
V bikejöringu mužů jsme měli na 

startu dvoukolového závodu dva repre-
zentanty: zkušeného Lukáše Blaža s ESP 
Speedym a Marka Odstrčilíka (známého 
z nedávné minulosti spíše jako úspěšné-
ho mushera ve třídě čtyspřeží). Lukáš 
v Belgii porušil své pravidlo velkých 
závodů, kdy po prvním kole často ve-
dl, ve druhém se však nechal porazit. 
V Maasmechelenu byl český reprezen-
tant po prvním kole na 6,9 km dlouhém 
okruhu (se dvěma nepříjemnými kopci) 
druhý. Do druhého kola však dali Lukáš 
se Speedym vše a radovali se zaslouženě 
ze zisku zlaté medaile.

CANICROSS ŽEN
V canicrossu žen jsme měli tři žhavá 

želízka v ohni. A dlužno říci, že nevy-

MISTROVSTVÍ SVĚTA V MUSHINGU „NA SUCHU“MISTROVSTVÍ SVĚTA V MUSHINGU „NA SUCHU“
V prosinci loňského roku se 
v belgickém Maasmechelenu 
konalo mistrovství světa 
v mushingu „na suchu“ pod 
záštitou organizace IFSS 
(International Federation 
Sleddog Sports).

chladla ani po obou dlouhých a vyčer-
pávajících kolech. Zlato podle očekávání 
vybojovala nejlepší canicrossařka planety 
– česká reprezentantka Soňa Klikarová 
s fenkou evropského saňového psa Zlatou 
(a propos – vskutku příznačné jméno). 
Stříbro získala další Češka – Martina 
Štěpánková s pitbulteriérem Dakem a aby 
toho nebylo málo – bronz další 
Češka Ivana Mrázová. Nepopu-
lární bramborovou medaili zís-
kala ambiciózní Slovenka Brigita 
Albertová, která se přes veškerou 
snahu na stupně vítězů nevešla.

Ve velmi početném poli ca ni-
crossařských veteránů (nad 38 
let) jsme měli jediného zástupce: 
Rudolfa Homolku s ESP Badem. 
Ruda ve svých jednapadesá-
ti letech zraje skutečně jako to 
nejlepší víno. Homolka s Badem 
obsadili stříbrný post a porazil je 

jen „osmatřicetiletý francouzský mladík“ 
Dominik Crettenand. Bronz získal Geor-
ges Carpi z Francie.

V canicrossu juniorek slavila úspěch 
česká reprezentantka Nikola Nalezínko-
vá, která vybojovala zlato před stříbrnou 
Francouzkou Florence Bleretovou a bron-
zovou Stephanií Kullovou ze Švédska.

SCOOTER
Ve scooteru (koloběžce) s jedním psem 

měla Česká republika ve hře dva závodní-
ky: Ditu Podraskou a Pavla Porubského. 
Oba dva podali mimořádný výkon. Zlato 
v této třídě vybojovala Marianne Krak-
ková z Norska před stříbrným Pavlem 
Porubským a bronzovým Norem Kris-

toggerem G. Olsenem.
Ve scooteru se dvěma psy 

byl v obou kolech suverénně 
nejrychlejší český reprezentant 
Pavel Porubský, který zvítě-
zil před Norem Kristoggerem 
G. Olsenem a Jánem Hoškem 
ze Slovenska. Mezi pětadvace-
ti závodníky této třídy získala 
čtvrté místo legendární norská 

musherka Lena Boysen Hillestadová. 
Norka však zklamaná nebyla – přiznala, 
že ji už stárnou pejsci.

SPŘEŽENÍ
Všechny jednotlivé třídy spřežení byly 

velmi dobře obsazeny, bohužel česká 
jména bychom hledali ve startovní listi-
ně marně, neboť žádní čeští musheři do 
belgického Maasmechelenu nedorazili. 
A je to opravdu škoda, neboť při nedáv-
ném evropském šampionátu v Bělči bylo 
zřejmé, že česká mushingová škola patří 
k absolutní evropské špičce.

P. S.
Bilance české reprezentace na světo-

vém šampionátu v mushingovém sprin-
tu „na suchu“ je dozajista imponující: 
devět reprezentantů získalo pět zlatých, 
tři stříbrné a jednu bronzovou medaili. 
Česká výprava tedy patřila k absolutně 
nejúspěšnějším. Jen je možno litovat, že 
se do Maasmechelenu nevypravilo více 
českých musherů. Medaile ve spřeženích 
by jim určitě slušely…

Kopce Vysočiny dokážou bolet. 
(Ze závodu na Třech Studních)
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1. ročník významné konference 
Americké asociace cestov-
ních kanceláří (ASTA) – Inter-

national Destination Expo se uskuteč-
ní v Praze. 

Místo konání:  Kongresové centrum 
Praha

Ve dnech 21. - 26. března 2006 se 
pod záštitou Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR uskuteční první ročník kon-

ference Americké asociace cestovních 
kanceláří (ASTA) - International Destina-
tion Expo. Cílem konference je pozvat 
zejména americké a kanadské zástup-
ce cestovních kanceláří a představit 
jim Českou republiku jako významnou 
evropskou turistickou destinaci.

Mezi hlavní vystavovatele budou pat-
řit zástupci českých touroperátorů, krajů, 
turistických regionů a samozřejmě také 
Česká centrála cestovního ruchu – Czech-
Tourism, která se aktivně podílí na přípra-
vách této akce. Prostor bude poskytnut 
i dalším evropským cestovním kancelářím 
či jiným poskytovatelům služeb v cestov-
ním ruchu pro jejich prezentaci.

V rámci rozsáhlého programu se 
uskuteční akce jako např. „trade show“, 
produktové semináře a další. V dopro-
vodném programu bude zástupcům AS-
TA nabídnuto několik výletů do regionů 
ČR (Karlovy Vary, Kutná Hora, Český ráj, 
atd.) a přilehlých zemí (Polsko, Sloven-
sko, Bulharsko, atd.).

kontakt:  Michaela Roberts,
roberts@czechtourism.cz

 www.czechtourism.cz
 www.astanet.com

ASTA – International Destination Expo
Praha, 21.–26. 3. 2006

Kolik zahraničních turistů navští-
vilo loni Českou republiku? Jaké jsou 
příjmy z jejich pobytu v republice?

Loni navštívilo Českou republiku při-
bližně 6,5 milionu zahraničních turistů, 
což je o 6,5 % více než v roce 2004. 
Nejvíce jich k nám přijelo z Německa 
(více než 1,6 mil.), dále z Velké Británie, 
Itálie, USA a Nizozemska. První desít-
ku doplňují Slovensko, Francie, Polsko, 
Španělsko a Rakousko. Z těchto údajů 
je zřejmé, že v zahraničí je stále znač-
ný zájem o návštěvu naší republiky, 
především o hlavní město Prahu (více 
než 57 % turistů), dále o Karlovarský 
a Jihomoravský kraj. Předpokládáme, 
že v letošním roce navštíví ČR opět 
více turistů ze zahraničí než loni. Podle 
předběžných odhadů jich bude zhruba 
o 6 % více. Velkým impulsem ke zvýše-
ní návštěvnosti jistě bude konference 
ASTA, kdy v březnu přijede do Prahy 
až 2000 touroperátorů z amerického 
kontinentu. 

Je bilance cestovního ruchu celko-
vě aktivní, nebo pasivní?

Bilance cestovního ruchu je dlouho-
době aktivní. Devizové příjmy z příjez-
dového cestovního ruchu dosáhly v loň-
ském roce téměř 109 miliard českých 
korun, což je úctyhodná suma. Je to 
o 1,8 % více než v roce 2004. I v letoš-
ním roce odhaduji nárůst devizových 
příjmů o 1,4 %, což představuje částku 
převyšující 110 mld. korun.

Současně utratili v tomto období 
čeští občané při svých zahraničních ces-
tách přibližně 60 mld. Kč. Česká repub-
lika tak zaznamenala v loňském roce 
aktivní saldo zahraničního cestovního 
ruchu. Pro ekonomiku státu je velmi 
významný rovněž domácí cestovní ruch, 
neboť veškeré útraty českých turistů 
zůstávají v České republice, a stávají 
se tak významným příjmem státního 
rozpočtu.

Cestovní ruch, dříve dosti podceňo-
vaná sféra ekonomiky, se stává jedním 
ze stimulů hospodářského růstu, takže 
jeho úloha zřejmě roste.

V březnu letošního roku bude ukon-
čeno rozsáhlé roční statistické šetření 
na státních  hranicích, které je součástí 
Satelitního účtu CR (TSA). Jeho výsledky 
nám spolu s dalšími daty obsaženými 
v tomto účtu podají přesnější a detail-
nější informace o současné situaci 
v cestovním ruchu v ČR. Výsledky výše 
zmíněného šetření budou k dispozici 
v průběhu dubna až května, avšak jejich 
aplikace pro TSA se předpokládá ke 
konci tohoto roku. Já sám odhaduji, že 

Rozhovor
s Radko Martínkem, 
ministrem
pro místní rozvoj

CESTOVNÍ RUCHCESTOVNÍ RUCH
významná součást hospodářství ČR

se odvětví cestovního ruchu podílí na 
HDP České republiky necelými deseti 
procenty, na zaměstnanosti dokonce 
více.

Co lze udělat pro to, aby cizin-
ci navštěvovali i jiná města, regiony 
a památky než Prahu, Karlovy Vary, 
Český Krumlov, Karlštejn?

Pro zvýšení zájmu zahraničních náv-
štěvníků o další regiony ČR je nut-
né vybudovat infrastrukturu, ubytovací 
a stravovací kapacity, dále nabídnout 
další formy kulturního i sportovního vyži-
tí, outdoorové aktivity a rozšířit turis-
tické trasy o návštěvu památek. Velké 
rezervy má ČR v úrovni služeb, které 
jsou turistům poskytovány. Leckdy ještě 
někteří podnikatelé i ostatní subjekty 
podceňují služby v cestovním ruchu 
a nevidí, že je tato sféra plnohodnot-
ným zdrojem příjmů jako kterékoliv jiné 
zaměstnání. Turista je ochoten tolerovat 
technické nedostatky, ale nikoliv špatný 
přístup k němu coby k zákazníkovi, ani 
nízkou úroveň poskytovaných služeb. 
Problémem je i nízká kvalifikace lidí 
v cestovním ruchu, jejich malá jazyková 
vybavenost. Důležité je, aby pracovníci 
v cestovním ruchu pochopili, že je to 
kvalitní zaměstnání s dlouhodobou per-
spektivou.

Kam směřují prostředky z fondů 
EU?

Na programové období 2004–2006, 
tj. do konce letošního roku, jsou finanční 
prostředky v podstatě vyčerpány. Nebý-
valá šance se však rýsuje na období 
let 2007–2013, kdy z fondů EU získá 
Česká republika více než 90 mld. korun 
čistého příjmu; nejvíce ze strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti. Zvýšený pří-
liv finančních prostředků z EU se projeví 
i ve sféře cestovního ruchu – na rozvoj 
domácího cestovního ruchu tak budou 
ročně z centrálních zdrojů poskytnuty 
3 mld. Kč a další finance poplynou 
do této sféry i v rámci regionálních 
programů. Prostředky z centrální sféry 
budou investovány zejména na výstav-
bu turistických komplexních center se 
stravovacími i ubytovacími kapacitami 
a s kvalitními službami včetně bazé-
nů, fitness center a hřišť. I s možností 
zábavy, kde by návštěvníci mohli strávit 
i delší dobu. Investice do dílčích, malých 
projektů bez komplexních služeb se 
totiž ukazují jako méně efektivní a jsou 
řešeny především Státním programem 
podpory cestovního ruchu a lázeňství. 
Část finančních prostředků půjde i do 
nezbytné reklamy a propagace míst, jež 
jsou zatím málo známá, a do vzdělávání 
pracovníků v cestovním ruchu. Právě na 
vzdělávání plynou prostředky z Evrop-
ského sociálního fondu v rámci Operač-
ního programu rozvoje lidských zdrojů. 
Ten zahrnuje šest projektů směřujících 
do regionů mimo hlavní město Prahu 
pro vzdělávání pracovníků v cestovním 
ruchu a jedno tzv. grantové schéma pro 
vzdělávání podnikatelů a začínajících 
podnikatelů v této oblasti.

Které větší projekty budou realizo-
vány ze státního rozpočtu letos?

Konkrétně ze Státního programu 
podpory cestovního ruchu, který byl 
vyhlášen s termínem podávání projektů 
do 31. ledna 2006, počítáme s pro-
jekty, jež budou zaměřeny na podporu 
rozvoje lázeňství a doprovodnou infra-

strukturu sportovně rekreačních aktivit. 
V případě lázeňství se jedná o podporu 
a rekonstrukci lázeňské infrastruktury 
se zaměřením např. na rekonstrukci bal-
neoprovozů, kolonád a pitných pavilonů, 
informačních středisek v samotných láz-
ních a podobně. Investice do programu 
sportovně rekreačních zařízení budou 
zaměřeny především na budování infra-
struktury lyžařského areálu v Jizerských 
horách, určeného pro mistrovství světa 
v lyžování v roce 2009. Podpora se 
zaměří i na vybudování a rekonstrukci 
stájí a jízdáren a samozřejmě již tradič-
ně tenisových kurtů a bazénů. 

Existuje koncepce cestovního 
ruchu na delší perspektivu?

Na koncepci státní politiky cestov-
ního ruchu v dlouhodobém horizontu 
intenzivně pracujeme. První výstupy 
jsme již dali na posouzení regionům 
a odborným asociacím, souhrnný mate-
riál chceme předložit vládě v polovině 
letošního roku. Při zpracování koncep-
ce nám bylo vzorem Rakousko. Jejich 
zkušenosti z oblasti cestovního ruchu 
považujeme za evropskou špičku. Sou-
časně pracujeme i na přípravě operač-
ních programů na léta 2007–2013, 
jejichž součástí bude i cestovní ruch. 

Jak dopadla prezentace ČR na svě-
tovém turistickém kongresu ASTA loni 

v kanadském Montrealu?
Již 75. ročník kongresu ASTA – aso-

ciace, jež sdružuje více než 2000 touro-
perátorů z amerického kontinentu – se 
konal ve dnech 6.–9. listopadu 2005. 
Českou republiku zde prezentovalo 
deset regionů včetně hlavního města 
Prahy, s cílem zpopularizovat naši zemi 
jako atraktivní destinaci pro náročnou 
americkou klientelu. Zájem byl nad 
očekávání velký. Jen poslední večer 
projevilo zájem o návštěvu ČR přes 60 
zájemců, celkově pak přes 300.

Letošní konference ASTA se bude 
konat v Praze, přípravy vrcholí…

Na tuto významnou akci, která se 
bude konat ve dnech 21.–26. března 
2006, se intenzivně připravujeme již 
dva roky. Je to výjimečná příležitost 
pro prezentaci České republiky a jejích 
krás i památek, jež se opakuje jednou 
za desítky let. Přijedou všichni velcí 
američtí podnikatelé, kteří podnikají 
v cestovním ruchu, především v USA 
a Kanadě. Předpokládáme, že přijede 
až 2000 touroperátorů. Zasedání se 
budou konat v Kongresovém centru 
Praha a agentura CzechTourism, čes-
ké cestovní kanceláře, regiony a obce 
nabídnou účastníkům konference vše, 
co k cestovnímu ruchu patří. Očekávám, 
že první ročník konference Internatio-
nal Destination Expo významně přispě-
je k rozvoji cestovního ruchu v České 
republice. Doprovodný program bude 
zahrnovat návštěvu atraktivních míst 
Prahy a dalších českých měst, a také 

Slovenska, Polska a dalších soused-
ních zemí. Tato konference představuje 
pro naše ministerstvo jisté vyvrcholení 
intenzivní práce v minulých letech.

Lednové brněnské veletrhy Go 
a Regiontour byly pro mne příjemným 
překvapením, zejména v prezentaci 
České republiky i jednotlivých regio-
nů. Zřejmě je těmto akcím věnována 
větší pozornost než dosud.

Každý, kdo navštívil letošní Region-
tour, viděl změnu k lepšímu. Osvědčilo 
se nám, že jsme na přípravě veletrhu 
úzce spolupracovali s kraji, se sdružení-
mi z oblasti cestovního ruchu i s BVV. 
Tentokrát jsme expozici České centrály 
cestovního ruchu přemístili do většího 
pavilonu a na větší ploše jsme předsta-
vili zajímavosti a krásy České republiky. 
Nejedná se pouze o prezentaci krajů, 
ale také cestovních kanceláří, orientují-
cích se na domácí cestovní ruch. Oproti 
minulému roku vzrostl i počet zahranič-
ních touroperátorů na 50. Na veletrzích 
Go a Regiontouru bylo zřetelně vidět, 
že domácí cestovní ruch neměl nikdy 
takovou podporu od státu, jakou má 
v současné době.

 Další velkou akcí letos bude meziná-
rodní setkání turistů v Jihočeském kraji. 
Můžete říci některá fakta a údaje?

Pro rok 2006 připravila Evropská 

asociace turistických klubů pod názvem 
EURORANDO 2006 několik desítek více-
denních pochodů. Ty budou probíhat od 
března až do srpna 2006 od Skandi-
návie až po Pyrenejský poloostrov a od 
západu na východ po evropských pěších 
dálkových cestách, označených jako 
cesty E1 až E11. Jednotlivé členské klu-
by EWV připravily pro turisty „To nejlepší 
z e-cest“, aby pro ně odkryly krásu své-
ho regionu či země. EURORANDO 2006 
bude mít cíl v České republice, konkrét-
ně v hlavním městě Jihočeského kraje 
v Českých Budějovicích. Symbolizuje to 
velké rozšíření Evropské unie, ke které-
mu došlo v roce 2004, kdy se členem 
EU stala i Česká republika. Ve dnech 
od 3. do 9. září 2006 je v Českých 
Budějovicích a v celém Jihočeském kra-
ji připraven skutečně bohatý turistický 
program včetně turistických pochodů 
(pro každý den je připraveno 29 turis-
tických pochodů, jedna cyklovyjížďka 
a splutí horní Vltavy), prohlídek četných 
historických památek (pro každý den je 
připraveno 24 návštěvnických okruhů), 
koncertů a dalších kulturně- společen-
ských akcí. 

Najdete si čas na outdoorové akti-
vity i vy?

Pokud mám čas, kterého je velice 
málo, snažím se nyní, když je tak mimo-
řádná zima, užít sněhových radovánek. 
Nedávno jsem byl třeba ve Špindlerově 
Mlýně. Mimo zimní měsíce se věnuji 
i pěší turistice.

– mm –
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Predikce vývoje počtu zahraničních turistů v ČR na rok 2006Predikce vývoje počtu zahraničních turistů v ČR na rok 2006
Statistiky 1. – 3. čtvrtletí 2005
• Celkem 4 999 964 zahraničních turistů, kteří využili služeb

hotelů, penzionů a ostatních hromadných ubytovacích
zařízení

• Nárůst o 4,9 % oproti srovnatelnému období 2004
• Nejdůležitější zdrojové země: Německo (1 241 768 Němců,

nárůst o 2 %), Velká Británie (499 511 Britů, nárůst o 5,6 %),
Itálie (332 159 Italů, nárůst o 5 %)

• Nejnavštěvovanější kraje: Praha (2 865 860 turistů, cca 60 %
ze všech turistů v ČR), Karlovarský (311 808 turistů, 6,2 %
ze všech) a Jihomoravský kraj (303 290 turistů, 6,1 % ze
všech)

• Devizové příjmy z CR 79,8 mld. Kč (nárůst o 1,5 %)

PR aktivity CzT ke zvýšení počtu turistů
v ČR:
• reklamní kampaně v Německu, na Slovensku a evropských

satelitních TV
• Síť 28 zahraničních zastoupení
• Společná propagace zemí V4 na zaoceánských trzích
• Účast na 34 veletrzích CR ve světě (nový stánek na 14 z nich)
• Účast na 66 akcích zaměřených na kongresovou a incentivní

turistiku (2005-06) + Kampaně kandidatur
• Prezentace českých lázní v obchodních centrech v zahraničí,

infotripy pro lékaře….
• Press a fam tripy, workshopy
• Ostatní PR aktivity (videotéka, fotobanka …)

Predikce vývoje cestovního ruchu
v roce 2005 a 2006

Agentura CzechTourism vypracovala odhady pro nárůst počtu
zahraničních turistů v ČR v roce 2005 a 2006.

1,5 %110,3 mld. Kc1,5 %108,7 mld. Kc
devizové příjmy
z příjezdového
cestovního
ruchu

4 %6,6 – 6,7 mil.6 %6,4 mil.počet turistů

% změna
2005/2006

2006% změna
2004/2005

2005

VELKÁ BRITÁNIE
Pro Prahu je první nejsilnější zdrojovou zemí, pro ČR druhou. Britové využívají
především levného leteckého spojení. V Praze pobývají v průměru 3 - 4 dny.
Velká Británie má stabilní ekonomickou situaci a hodnota libry se výrazně nemění.

Vývoj počtu britských turistů v ČR, 1995 - 2006
(odhad)
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USA
V rámci Evropy je ČR pro americké turisty destinace s nejvýhodnějším poměrem kvality,
zážitků a ceny, což klesající dolar ještě umocnil. U amerických turistů jsme zaznamenali
pokles příjezdů v roce 2002, kdy dozníval strach z cestování po teroristických útocích.
Na propadu se podepsaly i srpnové povodně v ČR. V roce 2003 přibrzdila výjezdový
cestovní ruch USA válka v Iráku a epidemie SARS. Teprve od roku 2004 se dá hovořit
o uvolnění výjezdů Američanů na evropský kontinent.

Vývoj počtu amerických turistů v ČR, 1995 - 2006
(odhad)
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POLSKO
Od roku 1999 klesá výjezdový cestovní ruch Polska. Výraznou měrou se na této
situaci podepsala rostoucí nezaměstnanost (až 20 % v roce 2003).  Polští turisté
nejvíce navštěvují Německo a Itálii, ČR pouze projíždějí. Na tranzitní turisty byla
zacílená reklamní kampaň agentury CzechTourism. Podle průběžných výsledků
za rok 2005 se dá říci, že reklamní kampaň splnila svůj cíl a počet polských turistů
v ČR dokonce roste.

Vývoj počtu polských turistů v ČR, 1995 - 2006 (odhad)
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Východiska prognózy:
Mezinárodní cestovní ruch

Mezinárodní cestovní ruch je uvolněný a očekává se jeho dlouhodobý
růst o 4 % (zdroj: World Tourism Organization).

Podstatným faktorem budou ekonomické podmínky zdrojových zemí
jako je inflace a úrokové sazby, které by však neměly výrazně růst.

Výkyvy v ceně ropy na mezinárodních trzích by mohly ovlivnit
především leteckou dopravu ze vzdálenějších zdrojových zemí.

• nárůst počtu osob ve vyšším věku
• rostoucí zájem spotřebitelů o sebe sama
• uvědomování si významu zdraví
• informační technologie
• vyšší disponibilní příjmy
• rostoucí fond volného času
• zkušenosti s cestováním a lepší dostupnost
• jistota a bezpečí

Trendy cestovního ruchu v Evropě

1912188Rakousko
25010227Španělsko

2806264Polsko
2693262Francie
251-2256Slovensko
33410304Nizozemsko
3134301USA

4356411Itálie
7315696Velká Británie

1 66541 601Německo

          Odhad 2006% změnaOdhad 2005Země

Zahraniční turisté ubytovaní v HUZ v ČR
– TOP 15 zemí
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Zahraniční turisté ubytovaní v HUZ v ČR
– TOP 15 zemí

odhad počtu turistů v roce 2005 a 2006, v tis.
% změnaOdhad 2005Země

46 420Zahraniční
turisté v HUZ

21 511Ostatní země

470Švýcarsko

20110Maďarsko

-880Švédsko

-5119Dánsko

10185Rusko

NIZOZEMÍ
ČR je v Nizozemí oblíbenou destinací a mnoho Holanďanů k nám cestuje
opakovaně. Nevyhledávají jen Prahu a jejich poptávka se soustředí na aktivní
dovolenou především v horských oblastech. Oproti jiným národnostem se častěji
ubytovávají v chatových osadách a kempech.

Vývoj počtu nizozemských turistů v ČR, 1995 - 2006
(odhad)
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RAKOUSKO
Z této sousední země očekáváme pozvolný růst počtu turistů. Na objemu
příjezdů se projeví vliv reklamní kampaně, kterou CzechTourism odstartoval
na podzim roku 2005 a bude pokračovat i v roce 2006.

Vývoj počtu rakouských turistů v ČR, 1995 - 2006
(odhad)
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• bezpečnost České republiky
• bezpečnost středoevropského regionu

• zlepšující se ekonomická situace v sousedním Německu
• vyšší počet turistů ze vzdálených trhů, především z Japonska

a z dalších zemí jihovýchodní Asie (Korea, Čína)
• opakovaná  návštěvnost

• nová přímá letecká spojení Prahy se zeměmi východní Evropy
(např. Minsk, Skopje a Žilina)

• přímé letecké spojení ČR do více než 90 destinací a navýšení
počtů týdenních spojení mezi Prahou a jednotlivými
destinacemi

Východiska prognózy: Česká republika

• růst významu Prahy jako leteckého dopravního uzlu
pro osobní dopravu, otevření nového terminálu

• nízkonákladové letecké spoje v rámci Evropy
• členství ČR v Evropské unii
• nárůst motivací k návštěvě jako důsledek nových

zahraničních investic v ČR (obchodní cesty)
• stále výhodný poměr cena a kvalita zážitků dovolené v ČR

Německo je nejvýznamnější zdrojovou zemí CR pro ČR. V minulých letech zde
oslabovala ekonomika a rostla nezaměstnanost, což byl hlavní důvod poklesu
počtu německých turistů v ČR. Za období leden-září 2005 přicestovalo do ČR
1 242 tis. turistů z Německa, kteří se ubytovali v HUZ (2 % nárůst oproti
stejnému období 2004).

NĚMECKO

Vývoj počtu německých turistů v ČR, 1995 - 2006 (odhad)
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ITÁLIE
Také italští turisté mohou využívat nízkonákladových leteckých spojení s Prahou
(z Benátek, Milána). K hlavním důvodům cesty patří dovolená, rekreace a poznání.
Pouze 39 % italských turistů navštívilo ČR poprvé; až 31 % jich zavítalo do ČR
podruhé.

Vývoj počtu italských turistů v ČR, 1995 - 2006
(odhad)
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  Slovensko je důležitou zdrojovou zemí příjezdového cestovního ruchu ČR.
Ekonomika této země v posledních letech mírně posiluje. Přestože je zde
vysoká nezaměstnanost, slovenští turisté do ČR cestují a to především
z důvodu návštěvy příbuzných a známých (až 66 %).

SLOVENSKO

Vývoj počtu slovenských turistů v ČR, 1995 - 2006
(odhad)
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EVROPA  A SVĚT
shrnutí

Mezinárodní příjezdy v Evropě od ledna do července 2005 vzrostly
o 4,6 % v porovnání se stejným obdobím roku 2004. Vyšší počet
zahraničních návštěvníků zavítal do jižní Evropy (+7,3 %)
a do střední a východní Evropy (+7 %).

V roce 2006 se očekává mírnější růst cestovního ruchu oproti roku
minulému. Podstatným faktorem budou ekonomické podmínky
zdrojových zemí jako inflace a úrokové sazby, které by však neměly
výrazně růst.

Změna ceny ropy by mohla ovlivnit cestování ze vzdálených destinací.

WTO (World Tourism Organization) očekává dlouhodobý růst
mezinárodního cestovního ruchu o 4 %.
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Kontakt:  Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Vinohradská 46, P.O.Box 32, 120 41 Praha 2, tel.: +420 221 580 111

www.CzechTourism.cz
www.CzechTourism.com



www.lowa.cz

SPECIÁLNÍ LEDOLEZECKÉ BOTY LOWA
používá nejen ledová královna Ines Papert, trojnásobná mistryně světa v lezení na ledu,
ale celá světová špička v této dynamické soutěžní disciplíně. Kromě toho se přednosti špič-
kové obuvi LOWA široce uplatňují i na zamrzlých vodopádech a v nejvyšších velehorách.

ICE COMP GTX
Speciální lehká GORE-TEX®ová bota pro soutěžní lezení v ledu s integrovanými mačkami,
vyvinutá ve spolupráci s mistryní světa v ledovém lezení Ines Papert a firmou Black
Diamond, která pro boty vyvinula a dodává mačky Raptor. Velikosti 4 - 13 (UK).

ICE EXPERT GTX / ICE EXPERT GTX LADY
Moderní bota pro kombinované lezení v ledu, mixech i ve skále. Svršek hydrofobní semiš
s vysokopevnostní mikrovláknovou Cordurou. Podšívka GORE-TEX® s přídavnou izolační
vrstvou. Podešev VIBRAM® EXPERT s PU absorpčními klíny a izolací Thinsulate®. Klima
systém, asymetrický C4 jazyk. Velikosti pánské 6 - 12 (UK), dámské Lady 4 - 8. 

Oficiální zastoupení LOWA pro ČR I MALOOBCHOD: PROSPORT PRAHA s.r.o., Ke mlýnu 1 
149 00 Praha 4 - Újezd tel.: 241 483 338, fax: 241 483 335, prosport@prosport.cz, www.prosport.cz

K dvouleté zárucenavíc 2 rokyservis zdarma!

ledová královnaledová královna➥ Dokončení ze str. 1

MOIRA CZ, a.s.

Antala Staška 114/20 
143 00 Praha 4

tel.: 389 502 900
fax: 383 326 492
e-mail: info@moira.cz
http://www.moira.cz

TROPIKO má speciální vazbu, vytvářející pravidelnou síť se sil-
nými svislými žebry. Vazba pleteniny vyplňuje prostory mezi 
žebry jakoby ve dvou patrech, při vzájemném posunutí 
vrstev. Architektura úpletu se díky moderním techno-
logiím vrací k pradávné myšlence, kdy se japonští 
rybáři chránili proti nepřízni počasí zahalením 
do starých rybářských sítí. Zdánlivě »děravá« 
pletenina poskytuje neočekávaný komfort, 
dokáže při vysoké fyzické zátěži odvádět 
a odvětrávat množství vlhkosti a zároveň 
díky řídké vazbě udržuje velké množ-
ství vzduchu, který zajišťuje tepelnou 
stabilitu těla právě takovou, jakou si 
tělo svým výkonem vytvoří. Výrobky 
z pleteniny TROPIKO jsou vhodné pro 
všechny sporty jako základní vrstva. 
Tento materiál má neobyčejně jed-
noduchou údržbu, po vyprání téměř 
okamžitě schne.
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Od svých horolezeckých začátků leze 
Ines takřka nepřetržitě.Zimní sezónu tráví 
v podstatě stále v pohybu a na cestách. 
Výjimkou bylo několik měsíců před pěti 
lety, kdy se jí narodil syn Emanuel. Po 
třech měsích však Ines opět byla ve ska-
lách a ledopádech, přičemž Emanuel spal 
zabalený v pytli dole mezi stromy. Dnes 
je jí možné vidět se synem prakticky na 
všech závodech, kterých se účastní.

Položili jsme Ines několik otázek o je-
jím lezení.

Ines, jak trénujete na zimní ledové 
lezení, ať už závodní nebo v přírodě. 
Liší se ten trénink nějak od letního 
lezení na skalách?

Speciální trénink na led začínám v lis-
topadu. Za prvé v tělocvičně na nářadích 
a umělé stěně. Cvičím hlavně přítahy, 
skoky, rozpory, jógu – pro sílu a techniku 
i vytrvalost. Snažím se na nářadích udržet 
co nejdéle. Dávám si i bouldrové lezení na 
umělé stěně – třikrát po sedmi minutách.

Za druhé trénuji venku celkovou vytr-
valost. Dělám jednou až dvakrát týdně 
lyžařské túry. Taky lezu venku po stro-
mech. Čím více se strom kymácí, tím 
lépe.

Indoorový a venkovní trénink se 
snažím co nejvíce střídat. Celkem trénuji 
čtyři až pět dnů v týdnu. Zbytek nyní 
trávím na fyzioterapii s nohou. Měla jsem 
v červnu minulého roku úraz.

No a pak se již dostanu ven na led, 
což mi sice nepřináší zvláštní výhody pro 
závody, ale mám z toho radost.

Hodláte se v budoucnosti věnovat 
také výškovému himálajskému lezení?

V příštích letech určitě ne, protože 
můj pětiletý syn mne potřebuje a nějaká 
několikaměsíční cesta do Himálají pro 
mne nepřipadá v úvahu. Mne ale stej-
ně zajímají hlavně vysoké těžké stěny, 
přičemž vůbec nejde o to, zda jsou nad 
osmitisícovou hranicí. Mám ráda vrcholy, 
ale nemusí to být Everest.

V příštích letech bych především ráda 
dělala prvovýstupy na dlouhých zmrzlých 
vodopádech a těžkých alpských stěnách 

KRÁLOVNA LEDUKRÁLOVNA LEDU

s mixovaným – ledovým a skal-
ním – terénem.

A jaké jsou vaše další plány 
v závodním lezení na ledu? Jak 
dlouho chcete ještě být v abso-
lutní světové špičce?

Tato sezóna je pro mne na 
závodech světového poháru zřej-
mě poslední. V roce 2007 se ale 
asi ještě zúčastním mistrovství 
světa. Jezdit po závodech je časo-
vě velmi náročné a já se chci 
již věnovat hlavně vlastním pro-
jektům. Třeba lézt v obtížnosti 
M13 ??? Hlavně mě láká objevo-
vat nové oblasti a lézt zde prvo-
výstupy. Čína, Norsko… je toho 
tolik, co ještě nebylo vylezeno!

A co váš syn? Učíte ho lézt?
Beru ho samozřejmě na lezení 

na umělých stěnách a venku na 
bouldrech. Na cesty ve skalách 
je přeci jenom ještě malý. Ale už 
mu dělá radost lézt a já mám, pro 
změnu, radost, když mu mohu 
něco ukázat. Ale nemám ambi-
ce, aby vrcholově lezl. To bude 
záviset na něm a jeho přáních. 
Pokud se pro to rozhodne, tak ho 
samozřejmě podpořím.

MILOŠ KUBÁNEK
Výkonnostně Ines leze na úrovni mužů.

Ines zvítězila i na lednových závodech světového poháru 
v Tanvaldském Špičáku.
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