SKIALP V ÍRÁNU
Když jsme v předminulém
roce vydávali článek
o letním cestování
v Íránu, netušili jsme,
že místní terény nabízejí
i možnosti pro
dobrodružněji laděné
lyžování a skialp.
Přesvědčí nás o tom
reportáž z nedávné
expedice čtyř moravských
skialpinistů – Petra
Adámka, Petra Drábka,
Jana Paly a Karla Toráče.

V

e vysokých íránských horách,
přes jejich polohu blízko Perského
zálivu, se dají v zimě a na jaře
předpokládat bohaté sněhové nadílky,
a přes léto občasné ledovce. Pokud si toto
uvědomíte, můžete do Íránu vyrazit směle s lyžařským či snowboardovým vybavením. Zimní sezóna začíná v prosinci
a vleky se zastavují na konci dubna. Neplatí to o všech střediscích, kdy například
Ab Ali, nejblíže Teheránu, končí se sněhem na konci března, neboť je ve výšce
kolem 2400 m n.m. Naopak, v největším
íránském středisku, Dizin, si dostatečně
zalyžujete i v druhé polovině dubna.

HISTORIE LYŽOVÁNÍ V ÍRÁNU

Na jižních svazích Damavándu

Pobaltské země, to není jen písčité pobřeží, historická hanzovní
města a rovina a rovina… Najdeme v nich i četné přírodní
parky. Jak jsme slíbili v letošním prvním čísle, v reportáži o cestě
přes Litvu, Lotyšsko a Estonsko do Petrohradu, přinášíme
informace o jednom z nich.
dkud jste?“ přivítala mě plynulou angličtinou pracovnice
informačního centra v estonském letovisku Pärnu. „Z České republiky,“ odpovídám hbitě na její dotaz,
a stále nevycházím z údivu, že mě právě zde, v Estonsku, vítají anglicky. Stejně tak, jako já zírám na její angličtinu,
ona se diví tomu, že jsem z Čech a na
zádech nesu třicetikilový batoh. Jsem
prvním českým turistou v Pärnu od začátku roku. Je polovina června.
Estonsko otevřelo brány zahraničním
turistům ihned po pádu sovětského bloku, ale ještě dnes se zdá, že lidé moc
zájmu o tuto zemi nejeví. Ano, pomyslné dveře jsou sice otevřeny, ale turisté
jimi procházejí zřídka. A přitom má tato
pobaltská země skutečně co nabídnout.
Od hanzovních měst Tallinn či Pärnu,
odlehlých a ve svém tradičním rytmu žijících vesniček estonského vnitrozemí,
přes mořské pobřeží plné písečných
přesypů až k překrásným národním par-

„O

kům a přírodním rezervacím, v nichž se
ukrývají krásy estonské přírody.
Samotný národní park Rannametsa
jsem navštívil náhodou. Původně jsem
chtěl jet z Pärnu vlakem do Lotyšska,
ale po zjištění, že železnice už dvacet
let nefunguje, jsem přehodnotil plány.
V informačním středisku si prohlížím
dostupné publikace a materiály a sympatická pracovnice centra mi doporučuje právě tento národní park.
Dnes večer se tedy vydám do jihozápadního Estonska, kde se nachází i nejvyšší hora této oblasti. Ještě se informuji na takové nezbytnosti, jako odkud
a v kolik jede autobus a kde mám vystoupit. Zbytek dne trávím na pláži
a snažím se do sebe nasoukat slané
sušené rybičky, které jsem si koupil
v domnění, že si zpestřím jídelníček.
No, opět jsem šlápl vedle, je to tak slané, že se to nedá jíst. Rybičky končí
v plážovém koši.
➥ Pokračování na str. 9

Historie lyžování v Íránu je úzce spjata s Němci, kteří zde od roku 1930 stavěli železniční tratě a těžili uhlí. Teherán je
ze severu ohraničený pohořím Alborz,
v němž jsou výborné podmínky pro lyžování. Zimy němečtí stavitelé trávili lyžováním a pre-skialpinismem v oblastech

Západní svahy Damavándu – pohled ze střediska Dizin
Firooz Kooh, Shemshak a Haji Abad. Jedním z prvních, ne-li úplně prvním místním lyžařem, byl Hasan Fazel, který se
v patnácti letech učil lyžovat v Haji Abadu pod vedením Němců. Poté bylo lyžování zakázáno šáhem Rezou, když několik Němců zahynulo v lavině.
Velký vliv na rozvoj lyžování měli také íránští studenti v zahraničí, kteří se
k němu dostali především ve Francii
a Švýcarsku. Největším propagátorem se
stal Dr. Abdollah Basir, jenž v letech
1929 až 1938 studoval ve Francii. Během
studia se naučil nejenom lyžovat, ale
hlavně lyže vyrábět. Po svém návratu do
Teheránu naučil řemeslníky v ulici Laleh
Zar vyrábět lyže. Poválečným mezníkem
rozvoje lyžování bylo založení Íránského
olympijského výboru v roce 1947 a společně s ním Lyžařského svazu Íránu.
I když po dalších deset let nebyl členem
FIS, významně se podílel na výstavbě lyžařských středisek a větších dovozech lyží do Íránu.

Estonský národní park:

RANNAMETSA

Les u hory Tornimägi
(34 m n.m.)

První lyžařské závody – sjezd – byly
uspořádány za účasti 21 lyžařů na 500
metrů dlouhém svahu v Telo v roce 1939.
První závody ve slalomu proběhly až
v roce 1945. V roce 1956 se íránští lyžaři poprvé zúčastnili Zimních olympijských her – v italské Cortině d'Ampezzo.
Ve stejném roce přijel italský lyžařský
tým závodit do Íránu proti místnímu
týmu.
Historie lyžování na trávě začíná rokem 1991, kdy vyjela první skupinka lyžařů na zkušenou do Turecka. O několik
let později byl v Dizinu otevřen svah pro
travní lyžování a v roce 1996 tam proběhly první závody. Po roce 2000 se v Dizinu
začaly pořádat i vrcholné mezinárodní závody v lyžování na trávě.
Obecně největší překážkou rozvoje lyžování v Íránu byl, je a ještě dlouho bude
nedostatek veškerého lyžařského (lyžařského, snowboardového, skialpinistického
či telemarkového) vybavení.
➥ Pokračování na str. 2 až 4
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All Terrain Collection

SKIALP V ÍRÁNU
➥ Pokračování ze str. 1

NĚKOLIK
VÝZNAMNĚJŠÍCH STŘEDISEK
LASHKARAK
První výrazněji lyžařsky využívaná
oblast v horách Haji Abad. Od roku 1939
se stala oblíbeným cílem výletů. Kolem
roku 1943 dosahovala doprava mezi Teheránem a Lashkarakem vrcholu a armádní jednotky musely dohlížet na pořádek
a bezpečnost na cestě. Paradoxem je, že
v té době lístek na autobus nebo minibus
stál pro lyžaře méně než pro diváky (těch
ale jezdilo podstatně více). Za převozy lyží se samozřejmě neplatilo (jaký rozdíl
oproti dnešku!).
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ALL TERRAIN COLLECTION LOW - univerzální letní outdoorová obuv
v polobotkovém střihu. Bezkonkurenčně nejprodávanější modely v uplynulých pěti letech. Klima systém aktivní ventilace. Osvědčená odpružená trekingová podešev
VIBRAM® VIALTA s torzním stabilizátorem. Velikostní řada pánská 6,5 - 15 (UK),
Lady 3,5 - 10. DVOULETÝ SERVIS ZDARMA! NOVÝ KATALOG!

STRATO LO / STRATO LO LADY: Komfortní lehký model, svršek
nubuk, podšívka vzadu napa useň, vpředu textilní sendvič s odvodem vlhkosti.

TEMPEST II LO / TEMPEST II LO LADY: Velmi oblíbený model,
svršek v kombinaci nubuk / semiš, podšívka textilní sendvič s odvodem vlhkosti.
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www.lowa.cz
Oficiální zastoupení LOWA pro ČR i maloobchod: PROSPORT PRAHA s.r.o., Ke mlýnu 1, 149 00
Praha 4 - Újezd telefon: 241 483 338, fax: 241 483 335, prosport@prosport.cz, www.prosport.cz

niorské mistrovství Asie ve sjezdovém lyžování.
Lyžařské vleky zahrnují tři kabinkové
lanovky a deset dalších vleků ve výškovém rozmezí 2650 až 3550 metrů. Nejlepší sněhové podmínky v Íránu umožňují lyžování od 22. listopadu až do 22.
května. Kromě hotelů je tady dvacet chat,
restaurace, tenisové kurty, atd. Dizin není
zaměřen pouze na sníh, neboť od roku
1994 je tady možné lyžovat i v létě na trávě. Středisko dále nabízí výborné podmínky pro horolezectví a pro horská kola.
Byla otevřena i další střediska, například Tochal a Dabandsar.

AB ALI, 75 km SV od Teheránu
Díky úsilí Francouze Gastona Catiara,
podpořeného Lyžařským svazem Íránu,
byl 19. ledna 1951 dán do provozu první
moderní lyžařský vlek na území Persie.
Stalo se tak ve středisku Ab Ali. Zpočátku
bylo středisko využíváno vždy až koncem
zimy kvůli špatným dopravním podmínkám. S vybudováním lepší cesty se hlavní
nápor lyžování chtivých Íránců soustředil
zde. Společně s výstavbou dalších vleků
se Ab Ali brzy stalo hlavním lyžařským
střediskem Íránu. V současné době je tady
osm vleků, včetně kabinkové lanovky
a sedačkových lanovek. Nejvyšší bod má
2650 m a nejnižší 2400 m. Lyžařská sezóna je přibližně v rozmezí 22. prosince až
19. března. Kromě restaurací a hotelů jsou
tady termální prameny.
SHEMSHAK, 57 km
severně od Teheránu
Lyžařští nadšenci si chtěli prodloužit
zimní sezónu, a tak se poohlíželi po dalších místech, kromě dvou výše zmíněných tradičních. Díky tomu vznikla střediska Shemshak a Dizin. Shemshak byl
otevřen v roce 1958. Sedm vleků obsluhuje středně náročné sjezdovky v nadmořských výškách od 2550 m do 3050 m.
Sezóna obvykle od 22. listopadu do 4.
dubna.
DIZIN – (oblast Gajereh) severně
od Teheránu, 71 km přes Shemshak
a 123 km po Chaluské silnici
V šedesátých letech začala být střediska Ab Ali a Shemshak poněkud přeplněná, a proto se začaly hledat další vhodné
lokality. Volba padla na Dizin, kde byly
v roce 1969 postaveny první vleky.
Během několika let se stal největším střediskem v Íránu a zároveň jediným, které
má homologaci pro pořádání závodů FIS.
Loni tam například v březnu proběhlo Ju-

Petr Drábek relaxuje na lanovce v Dizinu

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
Pro Íránce naprosto neznámý sport.
Zatímco sjezdové lyže a snowboard patří
mezi oblíbené, člověka na běžeckých lyžích nepotkáte. Nepodařilo se nám v některém z těch mála sportovních obchodů
nalézt jakoukoliv součástku běžeckého
lyžování.

SKIALPINISMUS
A TELEMARKOVÉ LYŽOVÁNÍ
Íránci mají mlhavou představu, o co
jde, díky skialpinistům a různým telemarkovým lyžařům z evropských zemí. Jakmile si to vyzkouší – Francouzi půjčili
svému íránskému horskému vůdci skialpovou výbavu na jeden den – překypují
nadšením. Situace tam je paradoxní i do
té míry, že například horský vůdce v Reinehu Massud dostal vloni od rakouské
výpravy lyže s vázáním Silvretta 404. Ty
jsou mu nanic, neboť mu k nim nedali tu-

AUTORIZOVANÉ PRODEJNY OBUVI LOWA: BEROUN KOLA ŠÍRER V Plzeňské bráně 1 BRNO ALPSPORT Josefská 3, SPORT CENTRUM DRAPA
U Dálnice 777 OC Olympia, SUN SPORT Lidická 17 HRADEC KRÁLOVÉ SPORT CENTRUM DRAPA Brněnská 23a OSC Futurum, SPORT ČO-OJU Gočárova 846
KLADNO HORAL SPORT Třída T.G.M. 105 KOLÍN SPORTSERVIS MONTANA Kmochova 406 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ SPORTEN U Pohledce 1347
OLOMOUC HERVIS SPORT OC Olympia, HORTEZ SPORT 8. května 11 OSTRAVA ALPSPORT Tyršova 25, SKI CENTRUM MADEJA 28.října 227, SPORT
CENTRUM DRAPA Novinářská 3178/6a OSC Futurum 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, ROCK POINT (ALPINUS) Martinská 2
PRAHA 2 WARMPEACE Slavíkova 5 PRAHA 4 VLASTNÍ MALOOBCHOD PROSPORT Ke Mlýnu 1, Újezd PRAHA 5 SPORT CENTRUM DRAPA
Plzeňská 5 OC Carrefour Nový Smíchov, ZPM SPORT Archeologická 2256 PRAHA 6 SPORT KULAŤÁK Vestibul metra Dejvická PRAHA 8 BOATPARK
Sokolovská 146/359, NAMCHE OUTDOOR Heydukova 6 PRAHA10 ABC SPORT Moskevská 74, HERVIS SPORT Nákupní 389/2 (INTERSPAR), PEK SPORT
Vršovická 466, SPORT VRŠOVICE Moskevská 18, ZPM SPORT Švehlova 1391 (INTERSPAR) PRAHA 18 SPORT CENTRUM DRAPA Veselská 663 OC Tesco Letňany
PŘEROV FACE SPORT Mostní 13 PŘÍBRAM AJV SPORT OUTDOOR Osvobození 306 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 3. května 1170 OC Centro ZNOJMO TOP SPORT Horní Česká 48 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU K3 SPORT Horní 6

Skialp v oblasti Dizinu

také čluny GUMOTEX
a samozřejmě pádla, helmy, vesty
a další vodácké vybavení.

Te l e f o n : 2 3 3 54 2 8 2 5

Íránu, aby sjeli z nejvyšší hory Mt. Damavándu (5671 m). Přitom jim to ale nedá,
a při pohledu na rozsáhlé horské hřebeny
tráví na Damavándu co nejméně času, aby
se věnovali zajímavějším lokalitám.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Letecké spojení: Praha–Moskva–Teherán
(Aeroflot), Praha–Milano–Teherán (Alitalia), Praha–Istanbul–Teherán (Turkish
Airlines)
Je třeba íránské vízum
Ubytování v hotelu od 16 do 35 USD za
noc se snídaní
Celodenní permanentka na vlek od
120 Kč
Měna: íránský rial, přibližný kurz v dubnu 2004 byl 1 USD = 8000 rialů
Předpověď počasí pro Damavánd a Tochal http://www.snow-forecast.com
česká skialpinistická výprava do Íránu
http://iran2004.ho-vsetin.com jsou tam
i odkazy na další zdroje informací a lyžařské výpravy do Íránu
Informace o Damavándu
http://www.summitpost.org

SKIALPINISMUS V OBLASTI DIZINU

V nové prodejně u slalomové trati v Praze Troji

prodáváme novou samovylévací
nafukovací kanoi Yukon,
testovanou na řekách WW IV

lení pásy. Skialp zde předpokládá použití
klasických horolezeckých skeletů.
O co méně je v Íránu vybavení, o to
lepší jsou přírodní podmínky. V celém pohoří Alborz mezi Teheránem a Kaspickým
mořem, stejně jako v Zagrosu a dalších
pohořích, jsou fantastické podmínky pro
skialpinismus. K dispozici je nepřeberné
množství vrcholů, výstupových a sjezdových tras. Terény jsou od svahů pro rodiny s dětmi až po extrémní sjezdy. K výběru jsou samozřejmě jak neledovcové,
tak ledovcové túry, jejichž převýšení začíná od 1000 metrů až po téměř 3000 metrů n.m. V prvé řadě jezdí skialpinisté do

Úterý 20. 4. 2004
(Teherán – 1500 m n.m.)
Druhý den pobytu v Teheránu byl méně chaotický než ten první, kdy jsme přiletěli ve čtyři hodiny ráno, celý den sháněli ubytování, pobíhali po obrovském
městě a snažili se trošku zorientovat
v tomto, pro nás tak odlišném, světě. Už
samotný patnáctimilionový Teherán je plný překvapení. Město se rozkládá na jednom velkém jižním svahu pohoří Alborz,
od nejníže položených částí v nadmořské
výšce 1200 m, kde se nachází také letiště,
až po výstavní prominentní obytné čtvrtě
pod horou Točal/Rochal (3982 m n.m.) do
výšky přibližně 1800 metrů. Velké převýšení vyžaduje mimo jiné i speciální úpravu motorů v autech. Doprava v centru
města je pro Středoevropana, snažícího se
dodržovat nějaká dopravní značení, téměř
nemožná. Chaos na cestách a chodnících
má však svá léty prověřená pravidla, a po
nějakém čase se lze s jistou dávkou odvahy přizpůsobit.
Většina nápisů ve městě je psána „rozsypaným čajem“ – fársí, a tak jsme na začátku rádi, že dokážeme rozlišovat alespoň psané číslice. Zato domluva s lidmi je
naprosto v pohodě, a to, co jednou slíbí,
to do puntíku splní. Ráno tedy balíme lyže a věci na jeden den a jednu noc a vyrážíme nad město na aklimatizační túru. Řidič po cestě tankuje a velice si stěžuje, že
zdražili benzín z 80 haléřů na korunu
dvacet. Naše idea aklimatizace se rozplývá na parkovišti pod lanovkou na Tóčal,
která nejede kvůli jednomu ze 150 státních svátků. Po svých se nám šlapat na
začátek sněhu v dešti nechce, protože máme jen skialpové botky a na svazích není
žádný sníh. Následuje taktická změna plánu a odjíždíme do 80 km vzdáleného lyžařského střediska Dizin, kde údajně ➡

Začíná závěrečný výstup na Damavánd
Další den ještě polyžujeme za hranicemi střediska, sbalíme se a po „dálnici“
(kabinka není ani dnes puštěná, asi další
svátek) sjíždíme dolů. Končíme v místě,
kde poslední zbytky sněhu volně přecházejí v bláto a kamení. A jsme v tropech.
Vysvlékáme, co se dá a co se smí, volně
brouzdáme po obrovských parkovištích
které obklopují rozsáhlé budovy hotelů,
připravených na pořádání 15. mistrovství

Příště:
Na kajaku v Kyrgyzstánu

Dobrodruh
Dobrodruh

TILAK, a.s., Žerotínova 627/81, 787 01 Šumperk,
tel.: 583 211 425, fax: 583 215 184, e-mail: tilak@tilak.cz
www.tilak.cz

Raichle – 95 let zku‰eností z horského prostﬁedí. Bota 90degree
GTX, kÛÏe a schoeller®–keprotec® svr‰ek s ochranou proti odûru,
komfortní v˘stelka s GORE-TEX® Duratherm, karbonová mezipode‰ev a samozﬁejmû odlehãená pode‰ev Vibram.
Více info na www.raichle.cz

Dobrodruh

Napište si o katalog outdoorového oblečení
z materiálů GORE-TEX® a WINDSTOPPER®.

Následující dva dny vegetíme kvůli špatnému počasí na
horách v Teheránu, až se konečně v dešti vydáváme do
vesnice Reineh. Tam za pár
dolarů spíme u Mashuda, horského vůdce pro oblast Damavándu. Vstáváme
v sedm, kolem osmé na nás
čeká terénní auto, co mu říkáme Jeep, ale ve skutečnosti je to opět nějaká místní
mutace gaziku. Iránci totiž
žádná auta ani motorky nedovážejí, všechny si je vyrábějí sami. I nejmodernější
Peugeoty a Hondy. Vždy
koupí licenci, udělají pár modifikací na podvozku, aby
byl schopen jezdit po zdejších necestách. Upraví motor
tak, aby byl schopen papat
místní bezoktanový benzín
a přesto jezdit ve větších nadmořských výškách, na kufr
nalepí logo Peykan – a mají
nový vůz. U motocyklů je to
stejné, to zase koupili levně
před deseti lety třicet let starý
model Hondy 125, a v malých mutacích, spočívajících
jen v jiné barvě nádrže, jej
vyrábějí jako mnoho modelů,
lišících se zase jen názvem.
Auta i motorky jsme ale
zanechali ve městech daleko
a hluboko pod námi. Tady
v malé horské vesničce Reineh je klid. Počasí je takové
napůl, a na kopcích se honí
mraky. Autíčko s veselým řidičem nás za hlasitého kvílení místní hudby vyváží blátem a kamením téměř do tří
tisíc metrů. Dál musíme po
svých. První sněhové jazyky
jsou ještě proklatě vysoko
nad námi, a tak stoupáme ve
skeletech s lyžemi na zádech.
Po chvíli míjíme opuštěnou
mešitu, sloužící k občasnému ubytování
turistů. Po dalších třech stech výškových
metrech přecházíme přes jeden z mnoha
hřebínků k zasněženému žlabu, a můžeme
konečně nazout lyže. Orientace v hlubokých a zakroucených žlábcích je obtížná,
přicházejí mraky a rapidně se snižuje viditelnost. Máme obavy, abychom trefili bivakovací chatu ve výšce 4150 m. Z dálky
se nezdál být žádný problém vystoupit
jednoduše přímo nahoru ve spádnici
a potkat žlutou boudu o velikosti dvou autobusů, ale nyní to už tak jednoduché není.
Asi v polovině potkáváme Massuda,
vracejícího se po vynášce pro německé
klienty, kteří si zaplatili full servis. Jdeme
dobře. Po třech hodinách téměř narážím
čumákem do opěrné zdi, a v mlze matně
rozpoznávám červenou šmouhu Honzovy
bundy nahoře u dveří. Je pozdní odpoledne, na spaní brzo a na výlet pozdě. Němci jsou zalezení ve spacácích a nevystrkují ani nos. Jsou veskrze nekomunikativní,
totálně vyčerpaní z výšky. A to si nechali
všechno vynést. Žán jim vaří čaj ze sněhu,
a chystá svačinky na zítřejší výstup. Budí
se jen proto, aby nám vynadali za to, že
jim velmi smrdí benzín z našich vařičů
a že je máme okamžitě odstavit a používat
raději jejich velký plynový. Bereme na vědomí. Pozdě večer se počasí mění jako
➥ Dokončení na str. 4
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světa v lyžování na trávě v roce 2005,
a hledáme dopravu do Teheránu. Sjeli
jsme dolů na severozápad, úplně na opačnou stranu, než jsme přijeli, a tak nám nezbývá nic jiného, než dlouhým údolím celý masív hor obejet.
První část cesty absolvujeme na korbě
malého náklaďáku, a po dvanácti kilometrech přestupujeme na autobusáku do vozidla směr Karaj. Zajímavá cesta přes pár
tunelů a kolem přehrady skončila u přelidněné zastávky rychlodráhy v Karaji. Už
při nákupu jinak velice levných lístků do
metra se nám něco nezdá, neboť je cena
asi o tři koruny vyšší než obvykle. Hlídač
nás ale nechce pustit dál do stanice s naší
výbavou. Podle místních předpisů smí mít
jeden pasažér jen jednu malou tašku, a už
vůbec ne psa, batoh nebo lyže. Až přivo-

CESTA POD DAMAVÁND

Dobrodruh

íránská hora
Damavánd
n.m.) z jihu

laný šéf stanice učiní výjimku, a po přátelském rozhovoru a poučení o bezpečnosti přepravy jsme do stanice vpuštěni.
Moderním dvoupatrovým vláčkem jedeme třicet kilometrů mezi ovocnými sady
ke stanici podzemky, a tam teprve nastupujeme na metro – proto ta vyšší cena za
lístek.

Dobrodruh

sníh jistě bude. Odjíždíme docela nalehko, ve městě bylo ráno asi 20 stupňů.
Po čtyřiceti kilometrech vjíždíme do hor
a postupně nabíráme výšku podél říčky
v uzounkém údolí. Okolí se začíná měnit
v drsný kaňon a v prudkém větru se drobný déšť začíná měnit ve sněžení. Na úpěnlivé prosby o zastavení k vykonání malé
potřeby řidič nikterak nereaguje, což zpočátku považujeme za schválnost. Faktem
však je, že tady je vysoce nemorální močit na „veřejnosti“ a ve veřejných dopravních prostředcích se to prý řeší PET flaškou. Po dalším nastoupání se dostáváme
do mraků a viditelnost klesá na nějakých
20 metrů. V klikatých serpentinách jsme
dokonale dezorientovaní, a nevíme ani,
kde máme batohy s ponožkami, natož,
kde je sever. Hlavní je, že řidič v polobotkách ví, kde má zapnout náhon na všechna čtyři kola. Sněhu na neprohrnuté silnici je hodně a teplota pod nulou. To jsou
změny. Na obrovském parkovišti ve výšce
3000 metrů jsme kupodivu úplně sami,
jen s mlhou, sněhem a silným větrem.
Po chvíli přibíhá místní obdoba horského služebníka s vysílačkou, a vyhání
nás pryč s tím, že tu nic nefunguje, že je
svátek. Nechceme se dát odradit, oblékáme a obouváme se s tím, že někam dojdeme. Horoslužba nám tedy ochotně domlouvá vysílačkou nocleh někde dole
v hotelu, kam prý dorazíme podle sloupů
lanovky. Ještě se jen tak jakoby ze zvědavosti ptáme, kde co je, a s poděkováním vyrážíme přesně
opačným směrem, kde v mracích tušíme nějaké kopce.
Podle popisu by tam nahoře
měla být též horní stanice kabinkové lanovky, náš dnešní
cíl.
Při obouvání jsem si utrhl
šňůrku na vnitřní botičce, jednu přemrzlou přezku na skeletu a po sto metrech ztratil
v hlubokém sněhu obě kolečka z hůlek – to je den!!! Napřed si říkám, že to nějak odšlapu bez nich, ale po chvíli
boje v hlubokém sněhu se
otáčím a za pomoci lopaty
zachraňuji kolečka z hůlek ze
závějí a můžeme pokračovat.
Šlapeme si to jakoby po vrstevnici mírně vzhůru, na levou stranu nesmíme – prý
tam jsou srázy. Asi ve třetině
svahu nacházíme budku na
startování lyžařských závodů,
pro nás vítané závětří, kde
svačíme placatý chleba a kečup. Jdeme dál, viditelnost
super – podcházíme dva vleNejvyšší
ky, aniž bychom si všimli la– sopka
na nad hlavou. Na mírném
(5671 m
hřebínku se před námi zjevuje tyčka, pak druhá. Jdeme tedy po tomto značení nevěda kam, hlavně,
že stoupáme. Za dvě hodiny docházíme ve
výšce 3800 m ke stanici lanovky. Voda
v termoskách dochází, vařič není. Výška,
žízeň a spánkový deficit nás utahané zahání do spacáků už kolem šesté večer.
Ráno se probouzíme do azura, a ani
moc nefučí. Rozhlížíme se po okolí, a vůbec se nedokážeme pořádně zorientovat.
Nevadí, vyrážíme na vrchol nad lanovkou, kde se rýsuje záhadná stavba. Je to
rozestavěná stanice lanovky a elektrostanice s množstvím slunečních kolektorů.
Výsledek nějaké supermoderní vize,
ovšem nedokončené a zdemolované počasím. Při sjezdu kuloárem se Petrovi porouchalo vázání, a tak sjíždíme až na stanici, kde se chceme pokusit o opravu.
Dvoučlenná obsluha stanice, která mezitím přijela kabinkou, odstraňuje sníh
a připravuje lanovku na zítřejší provoz.
Ochotně nám pomáhají obrovským kladivem a ožehlým šroubovákem v opravě.
Když to moc nejde, polijí celé vázání
i s lyží asi dvěma litry vyjetého oleje – že
si to sedne. Velkou hlavu si z našeho problému nedělají a zvou nás na výborný čaj,
který samozřejmě neodmítáme, protože
máme žalostně málo tekutin. Odpoledne
se vydáváme na prostřední stanici, kde
dáváme oběd v podobě místního pojetí
pizzy, kupujeme balenou vodu a oplatky
na další den. Nahoru na hřebínek se nám
v tom vedru ani nechce, ale nakonec vyrážíme.
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mluvili nosiče pro své baťůžky na poledne, a tak na ně společně čekáme při čaji
a konzumaci jejich proviantních přebytků.
Když Masůdek dojde, hned je veselo.
Po krátkém odpočinku nakládají nosiči krosny Němců a vyrážejí do vichřice.
Nabalujeme se jak pumpy na zimu a natěžko začínáme sjíždět dolů. Žlábky se
opět větví a k tomu je velmi bídná viditelnost. Místy se mi zdá, že jsme tudy ani
nepřišli. Zatímco nahoru jsme stoupali
támhle tím širokým žlabem vpravo, dolů
si dáváme uzounkou pětačtyřicítku sotva
na šířku lyží. Nebýt to s báglem, tak paráda... Asi po půl hodince se dostáváme pod
mraky, otepluje se, přestává foukat a jsou
tu nádherné rozhledy. Krátce fotíme. Pokračujeme ve sjezdu a po chvíli dojíždíme
posledním jazykem sněhu do rozkvetlých
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Kouřící Damavánd
➥ Dokončení ze str. 3

mávnutím kouzelného proutku. Místo
mraků a vichřice, totální azuro. Večerní
kýčovité foto, a hurá na kutě.

DAMAVÁND
Včera se spolunocležníci domlouvali
na budíček v 5:30 h, a opravdu vstávají
a vyrážejí. Necháváme jim prostor pro oblečení v úzké uličce mezi palandami a vy-

SKIALP V ÍRÁNU

že spát pro náš údajně hlasitý hovor. Za
deset minut jsou opět všichni zpátky a dělají rámus ještě větší. Venku je ukrutný
vítr, mráz a viditelnost 5–20 metrů.
Vrcholový útok se odkládá. Nejsme ještě
pevně rozhodnuti, kam půjdeme my, na
vrchol jsme si vyhradili tři dny, máme tedy den k dobru, ale teď je tady poněkud
husto, a počasí taky nedovoluje nějaké
výlety po okolí. Němci si telefonicky do-

P. Drábek ve výšce 5600 m n.m.
rážíme do fujavice asi o půl osmé. Údolí už
je prosvětlené od stoupajícího slunce. První část nad chatou má menší sklon, a tak se
dá jít na tuleních pásech přímo vzhůru. Asi
po hodině doháníme dvojici Němců a chvíli stoupáme v jejich stopách. Je to však velmi obtížné, neboť vítr okamžitě nafoukává
prašan do traverzu a lyže ujíždějí do boku.
Šlapeme si tedy vlastní klikatice v přemrzlé ledové krustě. Němci svačí u depozitu,
kde jim Žán vynesl termosky a jídlo, a tak
je s Tatrankou v ruce předbíháme. Cesta je
dlouhá, a výška je znát. Víc než fyzicky je
ale stoupání neustálými traverzy velká pakárna. Dvacet kroků šikmo vzhůru, otočka,
dvacet kroků. Honza dochází pod vrchol
po šesti hodinách a snaží se skrýt před sirnatým oblakem čmoudícím z kaldery. Sníh
je na mnoha místech roztopený na žlutou
břečku. Tam kde jsou kameny obnažené
úplně, stoupá z fumarol docela pára. Petr
vytrvale stoupá přes propadající se kameny, jako přes nějaký fantastický močál ve
svahu. Karel na mne čeká, a společně sundáváme zmrzlýma rukama přimrzlý pás
z jeho lyží. Hodně fučí, a je tu nějak nepěkně. Mizíme dolů.
Honza s Petrem sjíždějí přímo od vrcholové části přes spoře zasněžené kameny, my s Karlem scházíme pár metrů
k velké převěji. Velkolepý sjezd z výšky
5671 metrů může začít. Ha, co to? Něco
je špatně. Na lyžích mi ulpělo nezvykle
velké množství lepidla z pásů, a nejde dolů. Škrábu hranou druhé lyže, nožíkem,
rukavicemi i jazykem. Nic nepomáhá.
Snad se to ošoupe. Zatím jen závistivě
hledím na kluky, jak si vychutnávají
v krátkých obloucích hluboký prašan. Záměrně jezdím přes ledové plotny, ale lepidlo je neuvěřitelně houževnaté. Po ledu
to jede pěkně, ale při vjezdu do prašanu
jako bych vyhodil kotvu, a tlama. No to
bude boj. A byl. Stejně jako při výstupu se
zdálo nemožné nějak výrazně bloudit, tak
i při sjezdu nás ani nenapadlo, že bychom
mohli sjet někam jinam, než kudy jsme šli
nahoru. A přece. Seshora vypadá všechno
jinak, a my vesele přejíždíme přes několik
žlabů tam a zase zpět. Po půldruhé hodině
jsme dole v „teple“ chaty, kde je díky silnému větru stále –3 °C, i přesto, že přibylo topných těles v podobě šesti Španělů,
Rakušáka a jejich dvou průvodců. S novými lyžaři přišlo i nové, a podstatně horší
počasí. Vichřice zesiluje a začíná sněžit.
Na vlastních vařičích už nevaříme vůbec,
a španělské těstoviny zapíjíme rakouským
čajem. S uspokojením nad dobře vykonaným dílem jdeme na kutě.
Brzo ráno odcházejí všichni Španělé
a Rakušák. Dělají při tom strašný rámus,
a to se večer Antony rozčiloval, že nemů-

„luk“. Vysvlékáme se a přebalujeme batohy. U mešity už čeká auto na Němce,
a tak ukecáme řidiče, aby nám vzal lyže.
Jdeme asi dvacet minut, když tu v jedné serpentině na nás bliká a troubí prázdný terenní mopači. Máme radost že se
můžeme dolů svézt, je to hodně daleko,
a hlavně hluboko – 600 m. Takto urychleni, domlouváme ještě na odpoledne návštěvu termálních pramenů v sousední

P. Adámek stoupá na Damavánd ve výšce 4150 m n.m.
vesnici Ab Akar. Na výběr máme ve spleti úzkých uliček dokonce dva, důkladně
ukryté. Jsou to stylové kobky obložené
růžovým mramorem. Osmiúhelníkový,
něco přes metr hluboký bazének, po stranách lemovaný sedátky, je průtokový
a strašně horký. I po zastavení přítoku
a částečném ochlazení má voda pořád
39–40 stupňů. Kdo tam nevleze najednou
– má problém.

ZÁVĚR
Írán nabízí netušené možnosti pro skialpinismus a tuto aktivitu, stejně jako lyžování na sjezdovkách, je možné vřele
doporučit. Výborná je také místní kuchyně a čaje. Záporem je pro Čechy absence
jakéhokoliv alkoholu – pije se jenom čaj.
Text a foto Petr „Hřib“ Adámek,
155. HO Vsetín

Letošní úvodní ročník
světové série dlouhých
expedičních závodů
Adventure Race World
Series, který tvoří 10 závodů
konaných po celém světě,
odstartoval zimní Bergson
Winter Challenge, který se
uskutečnil ve dnech
27. 2.–6. 3. 2005 v Polsku.

86 hod. 43 min.

2. Salomon-Moira-OpavaNet Czech AR team (CZ)

89 hod. 7 min.

3. Fjord Nansen-Horizont (POL)

92 hod. 41 min.

Ch. Schneweiss

NEJKRÁSNĚJŠÍ SKITÚRY
50 nejpěknějších lyžařských túr
rakouských Alp

P

řeklad z roku 1998. Tato kniha nabízí
výběr toho nej z rakouských skialpinistických terénů. Výlety jsou řazeny regionálně podle příslušných horských celků,

KAMCHATKA – RUSSIA
u každého najdete „poeticky“ laděný úvod
s často subjektivními dojmy a pak již čistá
fakta shrnutá v tabulce: charakter trasy,
lavinová nebezpečí, výšková a časová data, možnosti přenocování, výchozí body,
nástupová místa, doporučené mapy. Samotný výstup a sjezd je komentován
s upozorněním na orientační body či nebezpečná místa. Rozhodující kritéria jsou
uvedena ještě v tabulce na závěrečné
stránce. Vydal Snow Press, 2005. DPC
395 Kč.

výšením, částečně po pláni, většinou
však horským lesem. Počasí závodům
přálo a špičková spřežení přilákala na
sportovní podnik stovky diváků z Děčína a okolí. Sněhová nadílka byla vskutku požehnaná, sníh však měl ledovou
krustu a někteří závodníci se trati obá-

Hiko Klub



Miroslav Jakeš



Stanislav Henych

Ivana Mrázová se svým beauceronem podala v obou kolech skijöringu žen
statečný výkon, který jí zajistil bronzový post na stupních vítězů.

Jiří Havel





Josef Šimůnek

Petr Ďoubalík

Petr „Špek“ Slanina
Tomáš Rusek







Oldřich Štos

Marek Ročejdl

Robert Kazík

GRAFIKA Soňa Žertová. KRESBY
Petr Ďoubalík. SAZBA Pavel Amler.
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louholeté volání po kvalitní mapě této
oblasti bylo vyslyšeno, ale nečekejte
turistickou mapu srovnatelnou s českou
produkcí. Jižní část s trekovými sopečnými
vrcholy je v měřítku 1:800 000, severní
pak (na druhé straně mapy) 1:1,2 mil.
Grafické znaky vyznačují místa vhodná pro
turistiku, rafting, skialpinismus, rybaření
nebo pozorování zvěře a záchranné body
(telefon, policie, první pomoc, vrtulník).
Hodí se i plánek Petropavlovsk-Kamchatsku a podrobné Geysers Valley. Vydalo
ITM, 2005. DPC 259 Kč.
TOMÁŠ LEJSEK, Kiwi

vali. Trať byla upravená, ovšem nikoliv
rolbou, takže závodníci ve skijöringu to
měli s bruslením na běžkách opravdu
těžké.
Ve skijöringu žen se podle očekávání blýskla světová šampionka Soňa Klikarová (vyhrála skijöring žen s jedním
i dvěma psy) ve fantastickém průměru
29,02 km/h. Ve skijöringu s jedním
psem ještě skvělými výkony na sebe
upozornily Tereza Javorová a Ivana
Mrázová.
Skvěle obsazenou kategorií byla třída „C“ – čtyřspřeží evropských saňových psů. Vítězství se svými čtyřmi
greystry vybojoval úspěšný český reprezentant Slavomír Pavlík (dosáhl v obou
kolech průměrné rychlosti 29,8 km/h)
před skvěle dotírající Blankou Kovaříkovou. Bronzový stupínek si statečným
výkonem zajistil Stanislav Váňa.
V březnu zamířil výkvět české reprezentace na mistrovství světa do kanadského Dawsonu. Bohužel, mnoho
skvělých reprezentantů bude na startu
chybět, neboť finanční náklady jsou nad
možnostmi většiny z nich. Škoda. Mnozí z nich by totiž v boji o medaile se
světovou špičkou rozhodně nebyli bez
šancí.
JAROSLAV MONTE KVASNICA
Foto: Filip Chludil
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Z HISTORIE
DOBRODRUHA
Časopis Dobrodruh vychází již devátým
rokem. První čtyři roky byl dvouměsíčníkem. Za dobu své existence přinesl stovky článků o dobrodružných aktivitách v přírodě a cestování. Rozhovory
mu poskytly četné osobnosti českého,
slovenského i světového outdooru,
z těch posledních jmenujme třeba Reinholda Messnera, Petera Habelera,
Krzystofa Wielickeho, Vikiho Grošejla,
Toma Posserta nebo Andrzeje Zawadu.
Reinhold Messner, přední himálajský horolezec a outdoorový průkopník, muž, který jako první na
světě vylezl na všech 14 osmitisícovek, projevil přání popřát čtenářům
Dobrodruha.

Totéž učinila i další velká persona
světového horolezectví, Peter Habeler. Lezec, který mj. spolu s Messnerem jako první na světě vylezl na
Mount Everest bez použití kyslíku.

Dobrodruh

S jarem roku 2005 pro všechny zákazníky firmy Hiko, českého výrobce vodáckého oblečení a doplňků,
se otevře zbrusu nový Hiko Klub.
Díky členství v Hiko Klubu můžete
získat slevy (až 10 %) na vybavení,
přednostní informace o výprodejích,
každý měsíc vyhrát hodnotné ceny,
a další výhody. Informace o všech
výhodách a odměnách pro členy
Hiko Klubu budou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách, mj. na www.hiko.cz a na
www.hydromagazin.cz.

REDAKČNÍ RADA
Josef Rakoncaj
Soňa Vomáčková
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rvní únorový víkend se na Děčínském Sněžníku konal závod
v mushingu, započítávaný do seriálu mistrovství České republiky ve
sprintu. Trať závodu byla vedena po náhorní plošině (nedaleko hranic s Německem) s minimálním výškovým pře-

Miloš Kubánek
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Mistrovský sprint na Děčínském Sněžníku
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ŠÉFREDAKTOR
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Vychází vždy první týden v měsíci, s výjimkou ledna, července a srpna. Je k dostání zdarma ve 450 outdoorových, cyklistických, vodáckých, jachtařských, potapěčských a sportovních
obchodech, centrech umělých horolezeckých
stěn, v dobrodružně zaměřených cestovních
kancelářích a mapových centrech a knihkupectvích v ČR i na Slovensku. Jejich adresář je uveden v každém čísle. Distribuce zdarma rovněž
na vybraných sportovních veletrzích a festivalech. Kompletního Dobrodruha je možné také
najít na www.casopisdobrodruh.cz
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lém roce, kdy vytvořil několik světových rekordů a získal na své konto nemálo vítězství v soutěžích volného potápění. Rozhovor s Martinem jsme přinesli v čísle 9/2004.

artin Štěpánek, rodák z Náchoda, držitel několika světových
rekordů v potápění na nádech,
získal prestižní ocenění 2004 ICARE
Trophy v kategorii „Nejlepší freediver roku 2004“. Jedná se o cenu udělovanou
každoročně mezinárodní pobočkou
ICARE (International Center of Apnea
Recognition and Education) freedivingové asociace AIDA. Martin Štěpánek
získal toto uznávané ocenění na základě svých vynikajících výsledků v minu-

NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ ČESKÝ
OUTDOOROVÝ ČASOPIS

Zuzana Hofmannová

1. Salomon-Speleo-Isostar (POL)

Český freediver
získal ocenění
Březen 2004, Kajmanské ostrovy
BWI – světový rekord v disciplíně
Free Immersion, dosažená hloubka
–102 m
Červen 2004, Limasol Kypr –
Freediver Classic Open –
nejprestižnější individuální soutěž,
celkové 1. místo v soutěži
Červen 2004, Brno ČR – II.
otevřené Mistrovství České
republiky ve freedivingu, celkové
1. místo
Září 2004, Spetses Řecko – světový
rekord v disciplíně Konstantní zátěž,
dosažená hloubka –103 m pouze za
použití monoploutve

Bližší informace na:
www.adventurerace.pl
http://www.arworldseries.com

Walter Bonnatti,
přední světový horolezec
50. a 60. let 20. století.
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Bystřických hor, Stolových hor, Zlatých hor, Bialských hor a Masivu Sněžníku.
Kromě dlouhých, vytrvalostních
etap, organizátoři připravili pro závodní
týmy mnoho technicky náročných vložených disciplín. Pomocí slaňování se
musely týmy dostat mnohokrát do podzemních jeskynních labyrintů a zatopených štol a zde hledaly kontrolní body,
ke kterým se občas dostávaly na pramicích a někdy jednoduše pěšky v nepromokavých oblecích po pás ve vodě. Ven
z podzemí vedla cesta pro týmy šplháním po lanech pomocí speciálních šplhacích pomůcek, tzv. jumarů. Čekalo je také dvojité lanové přemostění skalní soutěsky, které bylo nutno překonat
s veškerým materiálem potřebným pro
závod, tedy i s horským kolem. Na úplný závěr závodu na závodníky organizátoři přichystali hlavolam v podobě několikaúrovňového labyrintu podzemních
obranných chodeb v Klodzké tvrzi a následné slanění s kolem z hradeb tvrze.

(80. hodina závodu). Poslední mrazivá
etapa, zatopené podzemní štoly a labyrint v tvrzi roztrhal i tyto první tři vedoucí týmy.
Hodiny na náměstí, kde před 89 hodinami český tým odstartoval, odbíjely
pátou hodinu ranní (pátek 4. 3.), do cíle
už zbývalo jen slanit i s horským kolem
z Klodzké tvrze a projet cílovým obloukem.
Poté už jen mohly začít gratulace
a oslavy k obhajobě 2. místa z Brazílie.
Češi skončili za vítězným SalomonSpeleo a před třetím Fjord Nansenem.
Český tým během 89 hodin v závodě naspal 2x1,5 hodiny (druhou a třetí
noc), musel se poprat s těžkou tratí
a vyrovnat se s mrazivým podnebím.
Druhým místem v tomto úvodním podniku světové série si potvrdil nominaci
na listopadové mistrovství světa 2005
South Traverse, které se bude konat na
Novém Zélandě.

Dobrodruh

Závod dlouhý 400 km absolvovali
závodníci non-stop na horských kolech,
běžeckých lyžích, sněžnicích a pěšky.
Vše bylo zpestřeno několika speciálními zadáními, vyžadujícími znalosti
a dovednosti slaňování, jumarováni, lanového přemostění a orientace v podzemí. Na celou trať byl vyčleněn časový
limit 120 hodin.
Závodu se zúčastnil také tým z České republiky Salomon-Moira-OpavNet
Czech adventure team, obhajující druhé
místo z loňského finále světového poháru Ecomotion/Pro, který se konal
v Brazílii. V úspěšné sestavě z Brazílie
muselo dojít k drobné změně, deset dní
před startem totiž onemocněl Ondřej
Bloudek a musel jej zastoupit Libor
Kříž. Zbytek týmu tvořila osvědčená
sestava jako v Jižní Americe: Jitka Černá, Petr Bloudek a Tomáš Vaněk.
Závod odstartoval v pondělí 28.
února v pravé poledne na historickém
náměstí v Klodzku úvodním, několikakilometrovým orientačním prologem
v okolí města a pokračoval dalšími etapami na sněžnicích, horských kolech
a běžeckých lyžích, které zavedly závodníky do mnoha polských horských
oblastí – Bardzkých hor, Sovích hor,

Český tým se od začátku závodu pohyboval
mezi prvními pěti týmy
(Polskem,
Finskem,
Dánskem a Holandskem) a pořadí se neustále měnilo po každé
etapě. Startovní pole se
začalo lámat až po druhé noci (45. hodina závodu), kdy mnoho týmů
odstoupilo ze závodu
pro únavu z náročné
trati, prochlazení z nočních mrazů (v dolinách
bylo okolo –20 °C), silČeský tým
né poryvy větru, který
již tak nízké teploty ještě více snižoval, a nedostatek spánku.
V druhé polovině závodu se vytvořila v popředí silná trojice týmů (Salomon-Speleo-Isostar a Fjord Nansen
Horizont z Polska a Salomon-MoiraOpavaNet z Čech), která ještě před poslední 65km etapou na horských kolech
a dvěmi vloženými disciplínami měla
rozestupy maximálně do dvaceti minut

Nejsem horolezec,
jsem dobrodruh.
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ADVENTURE RACE ODSTARTOVÁN V POLSKU

JAK TO ZAČALO?
v hromadném stylu – zprvu jen se základnou na jednom ostrově, později i v kombinaci s plavbou lodí. Takže jsme od sebe
navzájem neopisovali. Postupem času
jsme se my dostali s naší Západní trasou
do Kvarneru a oni do Dalmácie.
Bude následovat invaze dalších národů?
Chorvatům se podařilo ostrovy uchránit
před paneláky, hotelovými městy a apartmánovými komplexy. Tak skvělé přírodní
pobřeží jinde ve Středomoří nenajdeš. Ostrovů je přes tisíc, jejich pobřežní čára měří celkem 4000 km. To vše znamená, že
zájem ze strany cizích turistů určitě dál poroste, a to i ze zemí, kde snad ještě loni
považovali Chorvatsko za válečnou zónu.
Letos se roztrhl pytel například s Nory, pro
které také připravujeme plavby.
Na tvých zájezdech si lidé sami určují tempo i obtížnost trasy. Ráno rozdělíte mapy, vysvětlíte orientační body

Kolik u tebe stojí v průměru zájezd
a s jakými dalšími výdaji musí lidé počítat? Kde si mohou zjistit přesné ceny a termíny zájezdů?
Zájezd KOLO.LOĎ stojí letos kolem čtrnácti tisíc, včetně dopravy autobusem

s kolovlekem. Navíc se utratí prakticky už
jen za pití a sem tam za nějaké vstupné.
Zájemci najdou všechny informace na
www.geotour.cz. Rádi jim pošleme i čerstvou tištěnou nabídku.
MILOŠ KUBÁNEK

Máme odpověď – vítejte u
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č. 1 v síle
zatížení
č. 1 ve zkušebně TÜV*
č. 1 v jistotě proti
povolení

* vítěz testu časopisu Panorama a jediný teleskopický systém
zkušebnou TÜV přezkoušený a certifikovaný
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č. 1 celosvětově

Dobrodruh

ré tipy a informace o cyklotrasách a veškeré zázemí na lodi – kajuty, sprchy
a kvalitní jídlo připravené místním lodním
kuchařem-profíkem. Vzdálenost, tempo
a povrch a si zvolí každý sám.
Na jednu stranu se pochlubím – v Dalmácii jsme byli v roce 1994 prvním organizátorem plaveb na tradičních jachtách
po válce – a to včetně chorvatských. O pět
let později pak byl GEOTOUR první cestovní kanceláří na dalmatských ostrovech
s nabídkou programu kombinujícím plavbu s ježděním na kole. Na druhou stranu
musím přiznat, že zhruba v době našich
prvních kololodí se na severozápadních
ostrovech Jadranu, v Kvarneru, objevily
nezávisle na nás první německé skupiny

č. 1 v testu*
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LEKI Partner Reinhold Messner

průvodce k trasám se tak neustále aktualizuje.
Plánuješ nějaké další trasy? Které ostrovy jsou ještě
neprojeté a ta možnost by byla?
Promiň, že nebudu konkrétní,
plány do budoucna považuju za
naše výrobní tajemství. Většinu
"jetelných" ostrovů jsme sice už
"objevili", a už při plánovaných
trasách anebo té Objevitelské. To
však neznamená, že známe
všechna spojení a všechny přístavy. Velkou výzvou jsou te pro
nás některé zajímavé části pobřeží pevniny.
Děláš zájezdy na jaře a na
podzim. Zkusili jste to už i v létě? Šlo
by to v tom vedru? Jaký je rozdíl mezi
jarem a podzimem?
Na jaře všechno kvete a voní, na podzim zase dozrává víno, fíky, granátová jablka a mandarinky. Miloši, ty víš, že chu
přirozeně dozrálé mandarinky je úplně jiná, než té, kterou koupíš u nás v hypermarketu.
Léto pro ježdění na kole na ostrovech
tak vhodné není. Nejen kvůli vedru, ale
i vzhledem k většímu ruchu v přístavech
i na ostrovních silničkách. Skupina učitelů, kteří nemají volno jindy než o prázdninách, si u nás plavbu v srpnu objednala.
Byli nadšeni, ale musel jsem jim říct, že
mimo hlavní sezónu je to příjemnější.

Dobrodruh
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a možné varianty. Místní značení cest
je samozřejmě takřka nulové. Vím ale,
že vy sami tam děláte svoje značení
na cestách – třeba šipky barvami. Musíte to každý rok obnovovat?
Naše značky pomáhají v nouzi na křižovatkách, kde jiný orientační bod není.
Takže hlavně na makadamech a kozích
stezkách. Průvodci prvních jarních termínů
jsou zároveň značkaři, kteří mají za úkol
všechny značky zkontrolovat a obnovit.
Dodnes nacházíme nová spojení a nové,
dosud neznámé cesty a místní nás často
překvapí třeba tím, že z týdne na týden
stačí v makchiích prorazit novou makadamovou cestu anebo natáhnout asfaltový
kobereček. Jednu cestu na Korčule dokonce zpevnili na naši objednávku, i když
vyslovenou neoficiálně, nad sklenkou rakije se šéfem místní správy silnic. Výklad

Dobrodruh
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roce 1999 přišel s prvním desetidenním zájezdem typu kolo-lo. Ten
spočívá v tom, že na lodi bydlíte a na
ní i přeplouváte z ostrova na ostrov. Přes
den pak jedete přes jednotlivé ostrovy na
kole a večer na vás lo čeká v přístavu na
druhé straně ostrova. Během zájezdu tak
dokonale poznáte 5–6 ostrovů (případně
nějaký ten poloostrov nebo i zajímavý kousek pobřeží), vyblbnete se na kole, dosyta
se vykoupete a shlédnete řadu vyhlášených kamenných ostrovních městeček.
Právě tahle ideální kombinace dovolenkových atrakcí asi způsobila, že dnes GEOTOUR ročně vypraví skoro třicet takovýchto plaveb a vymýšlí stále nové a nové
kombinace tras, nebo řada lidí i rodin se
tam stále vrací. Zašli jsme za Zdeňkem,
aby nám tyhle akce popsal blíž.
Člověče, jak tě vůbec napadlo začít
dělat cyklozájezdy do míst, kam předtím kolo „ani nevkročilo“? Domorodce
tam na kole neuvidíš, o cyklistických
prodejnách nebo servisech ani nemluvě. Já byl na jedné z tvých prvních akcí koncem 90. let a vím, že tam místní
na nás koukali někdy jako na atrakci.
Ještě za bolševika jsem se v Dalmácii
poznal s místním kapitánem Ivanem. Když
jsem pak po převratu založil GEOTOUR,
právě se neklidně rozpadala Jugoslávie
a Ivan neměl práci. Sotva zbraně, aspoň
v části samostatného Chorvatska, umlkly,
pluli jsme s Ivanovou SILVOU poprvé. Pochopitelně bez kol, vyhlídkovou plavbou
s koupáním a šnorchlováním. Ivan měl radost, byli jsme pro něj první zákazníci po
dlouhé době. Jak rostl zájem, přidali jsme
pak další lodě.
Protože jsem vždycky rád jezdil na kole, zprvu silničce a pak i horákovi, chtěl
jsem to vyzkoušet i na Jadranu. I my jsme
do té doby znali jen pobřeží a přístavy z lodi, vnitrozemí ostrovů vůbec. Trochu jsem
se bál, že bude pusté, jednotvárné. Navíc,
jak říkáš, byla to cyklisticky terra incognita. Párkrát jsem někam vyběhl
pěšky, párkrát si půjčil motorku –
a byl jsem nadšen. Z pestré krajiny, voňavé přírody, zapadlých vesniček se zemitými domorodci.
Příště už jsem vzal kolo sebou
a objevil první výživné bikové makadamy a kozí stezky. Výhledy
z výšky na pobřeží a otevřené moře mi braly dech. Po pár kilometrech jsem zjistil, že mapy souhlasí s terénem jen v náznacích.
Všechny cesty mimo asfalt jsme
museli objevit sami. To už ale
s prvními „kololodními“ skupinami, které byly skutečnými prospektory. Ivana jsem tenkrát musel přemlouvat, aby kola na svoji
lo vzal. Zpočátku říkal: taková
blbost, lo s koly – to je jako slon
s křídly.
Jaký druh lidí jezdí na ty
plavby?
Složení skupin na lodi je dost
pestré. V takové průměrné skupině máš pár ostřejších bikerů, kteří nevynechají žádnou doporučenou terénní vložku, pak zhruba
stejný počet cykloturistů – ti se
drží spíš na asfaltu, ale „libovému“ makadamu se nevyhýbají.
Pak dva tři silničáře, kteří chrochtají blahem na hladkém povrchu
ostrovních silniček, kde je auto
spíš výjimečným zjevem. A občas
i někoho, kdo na kole nejezdí
skoro vůbec a zůstává přes den
na lodi, která ostrov obepluje a odpoledne se s jezdci setká v jiném přístavu. Už
ten typ akce láká pohodové lidi, takže se
skoro vždycky na lodi udělá dobrá parta.
Lidi se pak scházejí i po zájezdu a stane
se, že se všichni domluví i na tom, že spolu poplují za rok znovu.
Jezdí spíš partičky, párečky anebo
sólisti?
Všichni. Velké party nad dvacet lidí si
často zamluví celou lo. A hodně z těch,
kteří se přihlásí jako sólisti, se domů vracejí jako párečky. Jen za poslední rok jsme
dostali čtyři svatební oznámení od párů,
které se daly dohromady na lodi. Romantická atmosféra plavby navazování nových
vztahů prostě nějak svědčí.

Kolik se vlastně může nebo musí
najet denně kilometrů, aby se vůbec
dorazilo do cíle, kde tě čeká lo ? Spočítal jsi někdy průměrné převýšení? Ty
ostrovy jsou vesměs hornaté.
Průměrná denní vzdálenost je tak mezi 40 a 80 kilometry. Kopců je dost, to je
fakt. Často je to však jen jeden velký dokopec, pak nějaké houpání a – na závěr –
dlouhý sjezd k lodi plný euforie. Denně
nastoupáš zhruba kolem 700 metrů. Tohle jsou hodnoty průměrné, které si každý
může svojí volbou trasy posunout nahoru
nebo dolů. Některé dny jsou náročnější, jiné odpočinkovější.
Dnes nabízíš čtyři základní typy
tras. Jak se mezi sebou liší?
Střední trasa je vyrovnaná co do výškových profilů i denních vzdáleností, dny jsou
podobně náročné. Jižní trasa má víc extrémů – některé dny odpočinkové, na závěr
pak máš možnost vrcholové prémie až do
1762 m n.m. Západní trasa je o poznání
méně náročná než obě předchozí, s menšími výškovými rozdíly. Bikersky nejvydatnější jsou terénní úseky na trase Střední.
Objevitelská trasa je tak trochu vzpomínkou na naše první pionýrské plavby, je
to plavba bez předem daného plánu. Plujeme často do přístavů i na ostrovy mimo
pravidelné trasy. Informací o cyklotrasách
je méně, o to víc pak momentů překvapení a kouzla neočekávaného. Půvab přece
může být i v tom, že někdy nevíš, kde
zrovna jsi, jak dlouhé bude stoupání a co
tě za kopcem čeká.
Já už byl na třech tvých akcích. Naposledy loni na jaře. A co najednou nevidím. Šinu si to takhle po hlavním hřebeni Dugého Otoku, vychutnávám samotu, výhledy na moře a útesy po obou
stranách – nikde žádný človíček ani auto. A najednou přímo proti mně mikrobus Mercedes s koly na střeše, za ním
cykloinstruktor s megafonem a následuje ve skupině 30 německých cykloturistů – tempo nijak závratné. Následuje
další instruktor a uzávěrkový vůz, který
veze jídlo a pití. Prostě klasický německý sportovně-rekreační zájezd. Večer pak v přístavu na Malém Lošinji kotvíme vedle další německé lodi s koly.
Znamená to, že to od tebe odkoukali?
Ještě jsi zapomněl na uniformovaného
zdravotníka s odjištěnou lékárničkou, mechanika s tasenou pumpičkou a možná
i tlumočníka, kteří jedou s takovým pelotonem také. Styl GEOTOURu je jiný, řekl
bych liberální: Dáme hodně na samostatný názor lidí, nikomu nechceme nutit, kudy a jak rychle má jet. Důležité jsou dob-
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Kola na chorvatských ostrovech
Chorvatské ostrovy se
v posledních letech staly
asi nejpopulárnějším
zahraničním cílem českých
bikerů a cykloturistů.
Odhaduje se, že každý rok tam
s koly vyrazí kolem 2500
sportsmenů a sportsmenek.
Hlavní část z nich tam dopraví
se svou rodinnou cestovní
kanceláří GEOTOUR muž, který
cykloježdění po chorvatských
ostrovech vymyslel – Zdeněk
Kukal.
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Rozhovor se středočeským hejtmanem Petrem Bendlem

je bez prachu z cementáren a železáren
v Královém Dvoře, a to láká turisty
a lezce do blízkých vápencových skal.
Také v Příbrami se už nedoluje a dosud
málo navštěvované Brdy jsou také blízko. Samotná města mají krásně oprave-
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druh. Je to pro mne dobrá zpráva, že
existujete.
Lesnaté Brdy, kousek od Prahy,
zatím turisty, mimo chatařů, moc neoplývají. Proč?

A co vodáci?
Jejich tradiční trasou je Sázava
a dolní tok Berounky. Na několika místech u Sázavy si už běžně můžete půjčit
loď na projížďku, také Berounka i dolní
Jizera má svá kouzla. Novinkou pro vodáky je kanál v blízkosti Roztok na Berounce, kde si mohou vyzkoušet své
vodácké umění.

V

e Středočeském kraji je řada
měst, míst a přírodních scenérií, jež jsou zatím poměrně
málo propagovány, zaslouží si určitě
větší pozornost. Je to tak?
Jsme, dalo by se říci, prodlouženou
rukou hl. města Prahy ve sféře cestovJedním z důvodů je, že část Brd byla dlouho vojenským prostorem.
Chystáme se zde vybudovat daleko širší síť turistických tras a cyklostezek
a také rozšířit autobusová spojení. Brdy
si to zaslouží, třeba v letošní zimě zde
byly skvělé terény pro běžkaře, kteří
nemusí jezdit až do Krkonoš, ale mohou se odreagovat přímo za humny.

ního ruchu. Praha je doslova nabitá historickými památkami, pořádá nevídaný
počet kulturních akcí, ale logicky nemá
takové možnosti outdoorových aktivit,
jako Středočeský kraj. Náš region je doslova protkán většími i menšími toky,
vhodnými pro vodní turistiku, zvlněná
krajina je ideální pro jezdecké výlety,
lokální letiště nabízejí celou škálu možností létání, cyklotrasy využívají stovky
mladších i starších občanů, také turisté
najdou na mnoha místech klid a pohodu, kterou by tak blízko Prahy nehledali.
V posledních letech se dříve průmyslová města, Příbram, Kladno či
Beroun, výrazně změnila. Je nyní jejich bezprostřední okolí zajímavé pro
outdoor?
Určitě ano. Za kdysi „černým Kladnem“ jsou blízko křivoklátské a rakovnické lesy, které jsou nyní oázou klidu
a místem častých procházek turistů, což
v minulosti nebývalo. Berounská kotlina

Před druhou světovou válkou byl
pro Pražáky v Senohrabech dokonce
i malý lyžařský můstek, vznikne
v kraji nějaký lyžařský areál?
V Senohrabech už určitě ne, i když
okolí Ondřejova je pro běžkaře atraktivní. Nedaleko Sedlece-Prčice, v Monínci, vznikl malý lyžařský areál, velice
vhodný i pro malé děti.
Kde se mohou realizovat zájemci
o létání?
Na území Středočeského kraje je více menších letišť. Jejich provozovatelé
nabízejí turistické lety, ale i pilotní kurzy a jiné atrakce. Je to zejména Bystřice u Benešova s velkou budoucností,
ale i Vlašim, Rakovník, Slaný, Milovice, Hořovice, Bubovice u Berouna,
Zbraslavice aj.
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OUTDOOR A STŘEDOČESKÝ KRAJ

Návštěvníkům České republiky
ze zahraničí, ale i našim
zájemcům o cestování, se
obvykle doporučuje pobyt v hl.
městě Praze, Českém Krumlově,
Karlových Varech, Telči,
Mariánských Lázních, z hradů
pak samozřejmě Karlštejn,
Konopiště, a několik málo
dalších lokalit. Naše země však
nabízí i řadu dalších krásných,
i když měně známých míst.
Najdeme je i na území
Středočeského kraje. O nich
i o možnostech tradičních
outdoorových sportů v tomto
kraji jsme si povídali se
středočeským hejtmanem
ing. Petrem Bendlem.

Dostává Středočeský kraj na rozvoj cestovního ruchu ze státního rozpočtu peníze?
Nedostává, tuto sféru výhradně financujeme z vlastních zdrojů, do fondů
sportu a volného času jsme loni investovali 22 miliónů korun, letos by to mělo
být ještě více.

ná historická jádra, například berounské
náměstí se podařilo po ničivých povodních v roce 2002 celé rekonstruovat.
Z dřívějšího preferovaného hospodářského odvětví se podařilo udělat alespoň turistické lákadlo v podobě přístupných dolů – Kladno Mayrau a příbramské Březové Hory. Je však bohužel dost
lidí, kteří si tato města spojují s jejich
nedávnou minulostí a špatnou pověstí,
a zatím je nenavštívili.
Je síť ubytovacích zařízení dostatečná?
Ubytovacích zařízení je ve Středočeském kraji poměrně dost, ale jejich
kvalita neodpovídá rostoucímu zájmu
o cestování.
Turistických nocleháren je málo, luxusních hotelů možná až příliš, o soukromých penzionech či ubytování
u místní populace se často dozvíte až
přímo na místě. Potřebujeme lepší propagaci, zviditelnění, k čemuž může konečně pomoci i váš měsíčník Dobro-

Letiště v Bystřici
u Benešova

Budete usilovat o získání zdrojů
ze strukturálních fondů Evropské
unie?
Samozřejmě se o to pokusíme. Některé projekty už připravujeme.
Jste pro uspořádání olympijských
her v Praze?
Rozhodně bychom se měli o to pokusit. Jak to dopadne, to už je jiná věc.
Má občan Bendl své outdoorové
aktivity?
Ve svém volném čase, kterého není
moc, se snažím jezdit na kole a hrát tenis. Na kole jsme s radou Středočeského kraje ujeli po cestách necestách našeho regionu o dovolené loni více než
350 km.
MILAN MANDA

RANNAMETSA

Bavlníková tráva
(suchopýr pochvatý)
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Estonský národní park:
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lotyšském pomezí. Nejvyšší vyvýšeninou
této oblasti je Tornimägi, tyčící se do výše 34 metrů nad mořem. Mezi typické
rostliny, které můžeme na zdejších dunách nalézt, patří ostružiníky, brusinky,
mechy a lišejníky. Jiné stromy než borovice bychom tu hledali marně. Tato oblast je také jednou z mála, kde se můžeme na území Estonska setkat s ještěrkou živorodou. Na autobusové
zastávce musím vyklepat z bot mravence, kteří mi tam nalezli zatímco jsem fotil duny. Pak již směřuji k velké tabuli
nesoucí nápis Rannametsa – Tolkuse
looduse opperada a označující vstup do
rezervace. Procházím nefalšovaným borovým lesem, kde se mi nad hlavou začínají slétávat hejna komárů, a na trekových ponožkách se zachytávají maličké bobulky místních rostlinek. Dřevěný
chodníček mě postupně přivádí až
k úpatí hory Tornimägi. Ta se sice netyčí do kdovíjakých závratných výšek, ale
samotný výstup není nic lehkého, zvláště s batohem. Příjemný chodník zaru-

➥ Pokračování ze str. 1
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K večeru nasedám do autobusu
a kupuji lístek směrem Rannametsa.
Vozidlo je na estonské poměry dosti pohodlné, dokonce příjemnější než autobusy v Čechách. Po třiceti kilometrech
vystupuji ve vesnici Rannametsa.
S představou, že si zajdu alespoň na
jedno do místní hospůdky, jsem bohužel nepochodil. Nejenže tu není žádná
hospoda, ale jediné, co v této vesničce
stojí, jsou čtyři stavení, z nichž dvě slouží jako stodoly. Kolem dokola jen borové lesíky, louky a na nich se volně pasoucí dobytek. Ovšem ne tak, jako jsme
zvyklí z našich šumavských plání. Žádná
početná stáda, pouze jednotlivé krávy,
vždy nejméně 150 metrů od sebe.
Směrem k Baltskému moři se mírně
zvedají písečné přesypy, dnes již porostlé vegetací. Tyto duny byly vytvořeny
prudkými větry a bouřemi před více než
4500 lety a kopírují pobřeží Pärnského
zálivu od stejnojmenného města až
k hraničnímu městu Ikla na estonsko-

Diosera anglica (rosnatka anglická)

Svlékání vážky

listých a rosnatek anglických. Nesmíme
samozřejmě opomenout mechy, kterých zde můžeme napočítat neuvěřitelných 34 druhů. Připadám si jako ve fotografickém ráji, můj aparát převíjí film
jako o závod. Chvílemi nehybně sedím,
abych zbytečně nerušil vážky, a doufám, že nějaká usedne v mé blízkosti.
Ono vyfotit vážku není vůbec lehký úkol,
protože než člověk stačí zaostřit, bleskurychle mizí pryč. Mezitím téměř nepozorovaně vklouzla z pobřežní vegetace do jezírka metrová užovka. Přírodní
rezervace Rannametsa nám prostě nabízí fotografický ráj, zvláště pro milovníky detailních záběrů.
Ovšem čas vyhrazený na prohlídku
této oblasti se již chýlí ke konci, vařím
si tedy něco dobrého k snědku. Takový
malý piknik uprostřed bažin. Po obědě
vyrážím zpět na autobusovou zastávku
a čekám na autobus, který mě odváží
dále na jih do městečka Ainaži, které
již leží na estonsko-lotyšských hranicích.
MICHAL VAČKÁŘ
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Po několika vyfocených snímcích
surfuji dolů z Tornimägi zpět na chodníček, po kterém se dostávám ven z lesa.
Opouštím dokonce i hejna dotěrných
komárů, kteří kupodivu nežijí přímo na
otevřeném prostranství. Je tu překrásné
ticho, takový klid jsem již dlouho nezažil. Začíná se citelně ochlazovat, sluneční paprsky také nedopadají pod úhlem vhodným k focení, tak raději stavím
stan na vyhlídkové plošině uprostřed tohoto přírodního skvostu. Na dobrou noc
mi koncertují hejna žab.
Ráno, ihned po snídani složené
z mezinárodních ingrediencí, zahrnující
švédskou marmeládu, estonský chléb,
mléko a české kakao, beru svůj fo ák
a vyrážím na lovy s kamerou. Všudypřítomné rostliny Tupp-villpea, nebo chcete-li suchopýry pochvaté, na mě působí
tak mocně, že první dnešní snímek
jsem věnoval právě jim. Mezi další acidomilné rostliny, které zde běžně rostou, můžeme zařadit klikvy, lekníny bílé,
či stulíky žluté. Ale mojí pozornost budí
především spousty rosnatek okrouhlo-
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Vždy o krok
napřed.

čující pevnou půdu pod nohama jsem
nechal za zády a šplhám nahoru. Místy
jdu dokonce po čtyřech, protože se nohy boří do písku a s každými dvěma kroky kupředu ztrácím jeden dolů. Po deseti minutách lezení v písku stojím na
vrcholu, v botách mám solidní pískoviště, ale jsem nadšený a patřičně hrdý, že
jsem zdolal nejvyšší horu jihozápadního
Estonska. Co na tom, že měří pouze 34
metrů? Východním směrem se otevírá
pohled na Tolkusské rašeliniště, ležící
mezi dvěma písečnými předěly Litoranského moře a Ancyluského jezera. Malá část rašeliniště bývala kdysi částí
mořské laguny, ale s postupujícím časem a ustupováním moře se rozšířilo do
dnešní podoby. Rozloha rašeliniště je
5500 hektarů, což z něj činí jedno
z největších v Pobaltí vůbec. Polovina
rozlohy je tvořena typickým mokřadem
s jezírky, druhá polovina je porostlá borovými lesy, které jsou velice zvláštní
svojí upraveností. Připadám si jako v lese pohádky Mrazík, kde medvědi sbírali přerostlé černobylské hříbky…

Alta Via GTX

Celokožená
kotníková
bota
s membránou GORE-TEX®. Je
určena pro túry v náročnějším
prostředí s převážně smíšeným
povrchem. Svršek nubuková kůže,
vložka Air-Active®, podešev Meindl Duo-Dur Multigriff®, hmotnost velikosti 8 – 750g, velikosti 6
- 12. Barva antracitová. Vyrábí se
i v dámském provedení.
TILAK, a.s., Žerotínova 627/81, 787 01 Šumperk, tel.: 583 211 425, fax: 583 215 184, e-mail: tilak@tilak.cz
www.tilak.cz
TILAK® je ochranná známka společnosti Tilak, a.s. GORE-TEX®, GORE-TEX® GUARANTEED TO KEEP YOU DRY®, GORE® a design jsou ochranné známky společnosti W.L.Gore
& Associates. TILAK® je výhradním dovozcem obuvi Meindl do České republiky.
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Colorado GTX
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Novinka modelové řady Alpin
s membránou GORE-TEX®. Je
určena do vysokohorského prostředí. Unikátní je nová podešev
Vibram® složená ze tří vrstev
o různé hustotě s integrovaným
tlumičem rázů EVA. Svršek se
vyznačuje minimem švů a robustností. Derby střih umožňuje
dokonalé utažení šněrovadel již
od špičky boty. Hmotnost velikosti 8 – 770g, velikosti 6 - 12.
Barva oranžová.

S ČSA za hranice všedních dnů

České aerolinie jsou největší českou leteckou společností. Jejich
služeb již zřejmě využil či využije každý český cestovatel,
outdoorman, dobrodruh. O tom, co společnost nabízí i chystá,
jsme hovořili s viceprezidentem ČSA pro obchod a marketing
Bohuslavem Šantrůčkem.
Co se skrývá pod názvem ČSA?
České aerolinie jsou letecká společnost, která patří k nejstarším v Evropě.
Byla založena již v říjnu 1923 a svou
dlouhou tradicí potvrzuje schopnost zajistit si své pevné místo na trhu letecké
dopravy. Od roku 2001 jsou ČSA členem aliance SkyTeam, která je druhou
největší leteckou aliancí. Důležitým
mezníkem pro ČSA byl vstup České republiky do Evropské unie, který znamenal pro České aerolinie mimo jiné i zrušení restriktivních opatření, bránících
rozvoji především obchodního partnerství mezi zeměmi starého kontinentu.
Naše klientela je po vstupu ČR do EU
unie daleko početnější a různorodější.
Nízkonákladová letecká doprava
je fenomén posledních let. Jaká je reakce velkých aliancí?
Konkurence ze strany společností,
provozujících nízkonákladovou leteckou dopravu, přiměla klasické letecké
společnosti k výrazné redukci cen, které se postupně přibližují k cenám autobusových a vlakových dopravců. Razantní změna v letecké dopravě současně vygenerovala pro letecké společnosti
daleko širší spektrum zákazníků, kteří
už nyní s námi létají za přijatelnou cenu
se zárukou nejvyšší kvality služeb.
Kolik cestujících jste loni přepravili?
V roce 2004 přepravily ČSA 4,34
mil. cestujících. Proti předchozímu roku je to nárůst o 25 %. Také tato čísla
svědčí o tom, že naše společnost má velice slibnou perspektivu na další léta.
Které stroje jsou součástí letecké
flotily? Připravuje se její rozsáhlá
modernizace?
V současné době se realizuje v ČSA
druhá etapa rozsáhlé obnovy letadlové-

ho parku. Následuje po první etapě
z počátku devadesátých let, kdy se letouny sovětské výroby postupně nahrazovaly Boeingy a jinými značkami západních výrobců.
Na základě výběrového řízení plánujeme nákup 12 strojů typu Airbus
A319 a A320, které budou nasazeny od
roku 2006 na evropských i kontinentálních linkách. Nyní disponuje ČSA 45
letadly typu Boeing, Airbus a ATR.
Do jakých zemí a na které kontinenty létáte?
Pokrýváme všechny významné evropské destinace. Létáme však i do dalších míst ve větších evropských státech, např. nabízíme spojení se sedmi
místy ve Velké Británii, čtyřmi v Itálii
a dvěma ve Španělsku. Přes Atlantik létáme do New Yorku na letiště JFK,
Newark, do Toronta a Montrealu. Na

asijský kontinent létáme do Colomba
na Srí Lanku a do Dubaje, našim tradičním spojením je i Praha–Káhira.
Celkem zajišťujeme letecké spojení do
123 destinací ve 48 zemích světa.
Mají aerolinky svá zastoupení
i mimo území České republiky?
Samozřejmě, jinak to v současném
světě byznysu ani není možné. Máme
celkem 70 poboček ve 44 destinacích.
Nejsou letenky příliš drahé pro
studenty, běžné turisty, dobrodruhy?
Doba drahých letenek je nyní už jen
snem každého leteckého dopravce. Není pro nás problém zajistit každému
příznivou cenu i třeba do vzdálenějších
míst. Závisí to však na několika faktorech, kdy prvním z nich je čas. Čím dříve si letenku zaknihujete, tím lépe. Nejlevnější letecká spojení se nyní hledají
na internetu, kde máme velice zajímavé
nabídky. Někdo také čeká na speciální
nabídky, které se v průběhu roku objevují, například v únoru, kdy je slabší
sezóna. Pro studentské organizace, jež
s námi spolupracují, máme rozsáhlou
škálu výhod a slev.

Jak pokračuje přestavba letiště
Ruzyně?
Pražské letiště patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím terminálům v Evropě.
Naše společnost na něm má téměř poloviční podíl výkonů, proto pečlivě sledujeme, jak práce pokračují. Je proto
i pro nás velice příznivá zpráva, že nový, velkokapacitní terminál C bude uveden do provozu počátkem příštího roku. Po otevření tohoto terminálu v lednu 2006 bude mít pražská Ruzyně
kapacitu o čtyři až pět miliónů cestujících více, tedy celkově impozantních
téměř 15 milionů. Markantně se zvyšují i ubytovací kapacity přímo u letiště.
Dá se říci, že ČSA poskytují služby, srovnatelné třeba s Lufthansou?
Náš servis je naprosto špičkový, od
rezervace letenky po služby na palubě.
Dokonce se odvážím tvrdit, že v ekonomické třídě na kratší vzdálenosti poskytujeme lepší servis než většina jiných
leteckých společností.
Co si nesmím a naopak mohu vzít
na palubu letadla?
Jedním z hlavních kritérií samotné

dopravy je bezpečnost, zvláště po teroristických útocích v USA. Pro bezpečnost cestujících dodržujeme přísná pravidla a předměty nebezpečné povahy se
vůbec nesmí dostat na palubu. Podle
mezinárodních předpisů nesmí mít cestující u sebe nože, nůžky, pilníčky, střelivo, zbraně, hračky odpovídající skutečným útočným zbraním a všechny
další předměty bodné a sečné povahy.
Pro větší pohodlí nedoporučujeme
na palubu objemná zavazadla, zvláště
s ohledem na spolucestující.
O kolik hodin mám být dříve na
letišti před odletem?
Při letu do evropských zemí zhruba
hodinu před odletem, na dálkové linky,
např. do Spojených států, devadesát minut až dvě hodiny.
Připravujete na letošní rok novinky?
V roce 2005 ČSA plánují zahájení
provozu na linkách do Sarajeva, Skopje
a Minsku. Do provozu jsme již uvedli
linku mimo pražské letiště z Rigy do
Říma.
MILAN MANDA
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INZERCE

Společný regionální operační program
Program České republiky a Evropské unie na období 2004–2006, který podporuje projekty
na celém území ČR mimo Prahy.
Podpora z Evropské unie činí 454 milionů EUR.

PRIORITY PROGRAMU A POPIS OPATŘENÍ
PRIORITA 1 – REGIONÁLNÍ PODPORA PODNIKÁNÍ
Opatření 1.1 – Podpora podnikání ve vybraných regionech
PRIORITA 2 – REGIONÁLNÍ ROZVOJ INFRASTRUKTURY
Opatření 2.1 – Rozvoj dopravy v regionech
Opatření 2.2 – Rozvoj informačních a komunikačních technologií
v regionech
Opatření 2.3 – Regenerace a revitalizace vybraných měst

PRIORITA 3 – ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V REGIONECH
Opatření 3.1 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření 3.2 – Podpora sociální integrace v regionech
Opatření 3.3 – Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při
plánování a realizaci programů

PRIORITA 4 – ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
Opatření 4.1 – Rozvoj služeb pro cestovní ruch
Opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

Program je určen pro podnikatelský sektor, kraje, obce, svazky obcí a neziskové organizace.
Uživatelé projektů jsou všichni občané České republiky.
Kontakt: Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor řídícího orgánu SROP a JPD
Staroměstské náměstí 6, Praha 1, PSČ: 110 15
Email: srop@mmr.cz Internet: http://www.strukturalni-fondy.cz

