
K
arimatka, možná správněji podlož−

ka, je velmi důležitou součástí naší

výstroje do hor. Alespoň tehdy, po−

kud nedáváte při nočním přebývání před−

nost hotelům a ubytovnám. Správně zvo−

lená karimatka nám dává nejen pohodlí,

ale především, společně se spacákem,

i teplo. Můžete mít spacák opravdu kvalit−

ní a teplý. Pokud ale máte špatnou kari−

matku, pak vám takový spacák proti chla−

du příliš nepomůže. Spacák chrání proti

chladu svrchu a ze stran, ale od chladu

zespodu vás nejlépe izoluje karimatka.

Dá se dokonce říci, že pokud nemáte ta−

kovou karimatku, která vás od země dob−

ře odizoluje, hazardujete se svým zdra−

vím. Samozřejmě především v zimním ob−

dobí, kdy se mnozí ukládají ke spánku ve

svých stanech třeba na sníh.

Karimatek je na trhu opravdu velké

množství a druhů. Od těch nejjednoduš−

ších, tzv. Alumatek, přes podložky z pě−

nové hmoty, až po samonafukovací pod−

ložky nebo kombinované. Některé jsou

možná vhodné akorát jako ochrana proti

ušpinění spacáku, ale jiné zase skýtají

opravdové pohodlí. Nakonec i to pohodlí

je neméně důležité jako tepelná izolace.

Zkuste se v horách špatně vyspat a ráno

se probudit rozlámaní a otlačení. To se

vám potom asi dobře nepůjde. Budete

nevyspalí a proklínat každý krok. Pojďme

se tedy zeptat Josky, na čem spí on.

Josko, začni trochu obecně.
Karimatky jsou nejrůznější. Nejzná−

mější jsou lehké pěnové karimatky, které

se používají v tloušťce 10 až 12 milimet−

rů. Myslím si, že těch 10 milimetrů je ne−

zbytných vzhledem k tepelné izolaci

a k možnosti vyrovnání terénu pro spaní.

Když spím na ledovci na pěnových kari−

matkách, tak používám dvě. Nebo jednu,

přeloženou od zadku nahoru a pod nohy

třeba batoh.

Lehké a malé po sbalení jsou Alu−
matky. Jak se na ně díváš?

Ty moc vhodné nejsou. Možná jako

nouzový doplněk, ale teplo neudrží.

Asi jsi spal na ledasčem. Jakou pod−
ložku používáš převážně?

Už asi dvacet let samonafukovací.

Nic lepšího není. Je těžší než ty pěnové,

ale skvěle tepelně izoluje a nejlépe vytva−

ruje terén. Lépe se na ní vyspím. Už dva−

náct let ji mám od firmy Therm−A−Rest.

Nikdy mě nezklamala, nikdy jsem s ní ne−

měl problémy. Nikdy nepovolila, neuchá−

zela. Dělají se v tloušťkách od 2 do asi

6 cm. Já mám 3,5 cm.

Ale co kdyby? Jak ji zalepit? Zjistit
uprostřed hor, že mi nefunguje karimat−
ka, není asi příjemné.

Mám sebou obyčejný Alkaprén. Kdyby

povolila a začala ucházet, dám postupně

tři vrstvy lepidla a každou nechám za−

schnout. Ale jak říkám, na Therm−A−Res−

tu se mi to nestalo. Pouze jsem ji pro−

píchnul o ostrý kámen. Vlastní vinou, pro−

tože jsem si nezkontroloval, na co ji

pokládám. Levné, nekvalitní samonafu−

kovací karimatky mohou povolit ve spo−

jích. To už je problém a opravit se nám je

nemusí podařit. Kdyby se mi to stalo, pro

všechny případy mám sebou kousek ten−

kého neoprénu. Ale jak říkám, o tu svou

se nebojím.

Jak je důležitá šíře karimatky?
Ta není tak důležitá. Bývají široké 50

až 60 cm. To pro spaní stačí. Důležitější

je délka. Záleží na každém, jestli zvolí

120 cm nebo 180 a více. Každý si může

vybrat podle svých potřeb. A délku lze

suplovat něčím jiným, třeba tím bato−

hem, oblečením a podobně.

Když porovnáš, vzhledem k tepelné
izolaci, kvalitu spacáku a karimatky, jak
je karimatka v tomto ohledu důležitá?

No, v extrémní situaci je asi spacák

důležitější, protože když budeš někde bi−

vakovat bez spacáku pouze s karimat−

kou, tak ti bude samozřejmě víc zima,

než se spacákem bez karimatky, protože

se můžeš do spacáku zabalit a sednout

si třeba na batoh, který má většinou

výstelku. Můžeš si na něj i lehnout. Mů−

žeš si lehnout na lano, na oblečení v ige−

litovém pytli. To všechno ti karimatku na−

simuluje. Ale jinak je karimatka vzhle−

dem ke spacáku absolutně důležitá.

Když budeš mít špatnou karimatku

a dobrý spacák a bude ti zima, tak jsi bl−

bej, protože ten spacák ti zespodu nebu−

de nikdy hřát. Karimatku tedy vždycky

dobrou a kvalitní. Já mám třeba firmu na

výrobu spacáků. Když mi někdo přijde, že

mu je v něm odspodu zima, tak se mu−

sím smát. Takový člověk si neuvědomuje

důležitost karimatky. Samotný spacák

odspodu takřka neizoluje.

➥ Pokračování na str. 3

➥ Pokračování na str. 9

Medvědi se vracejí do Brentských Dolomit
Situace kolem alpských medvědů

se však v poslední době začala
měnit. Severoitalská autonomní

provincie Trentino (Tridentsko), na je−
jímž území se mj. nacházejí západní
masivy Dolomit, včetně úplně nejzá−
padnějšího masivu Dolomiti di Brenta,
zahájila program návratu medvědů prá−
vě do tohoto masivu a jeho okolí. Sli−
buje si od toho obnovování ekologické
rovnováhy a paradoxně i zvýšení počtu
turistů, chtivých zahlédnout medvěda
v jeho přirozeném horském prostředí.

Medvědi se vracejí do Brentských Dolomit
Hnědí medvědi, šelmy symbolizující v Evropě divočinu,
jsou v nejvyšším ryze evropském pohoří vyhubeni již
dlouhá desetiletí. Výjimku tvoří jen nejvýchodnější část
Alp ve Slovinsku, kde jich stále žije několik stovek.
Ostatně, není se co divit, že medvědi přežili právě v tomto
koutě Alp – do „medvědích“ Karpat je to tu nejblíže.

Návrat medvěda do dnes již silně ci−
vilizovaných hor však není jednoduchá
záležitost. Prvních devět hnědých med−
vědů bylo dovezeno do masivu di
Brenta právě ze Slovinska a už jejich
přeprava znamenala menší vojenské
manévry. Medvědi museli být uspáni,
vloženi do speciálních klecí a v letadle
pro ně musela fungovat zvláštní klima−
tizace, včetně studené sprchy. Než byli
vypuštěni do volné přírody, obdrželi
všichni vysílačky a jejich pohyb je ne−
ustále monitorován speciálním týmem
správců místního přírodního parku. Ti
mj. sledují, jaký mají medvědi vliv na
ekosystém, a počítají, jaký by byl jejich
ideální početní stav.

Celý tento program financuje místní
autonomní vláda Trentina spolu s Ev−
ropskou unií a na jeho výsledcích závi−
sí další možný nárůst medvědí popula−
ce v Alpách – především pak v někte−
rých oblastech Francie a Švýcarska,
které o to projevily zájem. Za dosavad−
ní tříleté žití medvědů v Brentských
Dolomitech zatím nedošlo ke střetu
s turisty.

V dalším povídání s Joskou
Rakoncajem, naším
nejúspěšnějším himálajským
horolezcem, si budeme povídat
o karimatkách. I o těch
samozřejmě Joska hodně ví.
Na horách toho nejen hodně
prochodil, ale samozřejmě
i naspal.

Josef Rakoncaj

V okolí ale najdete i další outdoorové tahákyV okolí ale najdete i další outdoorové taháky



D
o

b
r

o
d

r
u

h
 

D
o

b
r

o
d

r
u

h
 

D
o

b
r

o
d

r
u

h
 

D
o

b
r

o
d

r
u

h
 

D
o

b
r

o
d

r
u

h
 

D
o

b
r

o
d

r
u

h
D

o
b

r
o

d
r

u
h

2

. . . s  n ím  vyn iknete

w
w

w
.a

u
t
h
o
r
.c

z

AUTHOR CREDIT nabízí nejvýhodnější podmínky pro splátkový
prodej jízdních kol v České republice od CCB CREDIT k.s.
Informace naleznete u všech prodejců AUTHOR.

Rám: Dural
Vidlice: Cromoly
Řazení: Shimano Alivio (24 rychl.)
Měnič: Shimano Alivio 
Převodník: Suntour CR-318
Brzdy: Tektro 847A
Ráfky: Alex
Pláště: Ritchey SpeedMax Cross

Cena: 17.990 Kč. 
Kolo můžete získat prostřednictvím 
AUTHOR CREDIT již po zaplacení 
částky (akontace) 1.799 Kč.

Škoda Auto se za necelých deset let sta−
la z průměrného československého
podniku přední evropskou firmou.

Jak k tomu došlo?
Byl to dlouhý, těžký běh na dlouhou vzdá−

lenost, který pokračuje dodnes, i když máme,
jak se říká, to nejhorší za sebou. Ono je však
těžší se v absolutní špičce udržet, než do ní ně−
kdy trnitými cestami vstoupit. Za našimi úspě−
chy lze především vidět vstup Volkswagenu
do mladoboleslavské automobilky. Došlo ne−
jen k přenosu know−how do místních podmí−
nek, ale i k příchodu asi 260 německých, bel−
gických, švédských aj. kolegů. Ti přinesli ne−
jen vědomosti, pracovní metody, ale i odlišný
přístup k zaměstnání než ten, který se dříve
praktikoval dlouhá léta a byl považován za sa−
mozřejmý.

Lámat, překonávat tyto letité návyky dá
neuvěřitelnou práci. Teď už je to v podstatě
dobré. Zásluhou Volkswagenu jsme také zís−
kali přístup k motorům nové generace a lidé si
začali postupně uvědomovat, že jejich přičině−
ním vznikají konečně stále dokonalejší výrob−
ky, práce je začala těšit. Vedení Volkswagenu
od počátku důsledně uplatňovalo ve vedoucích
funkcích důležitý princip, zdvojování, kdy byl
na určité místo jmenován manažer či specialis−
ta koncernu, který komunikoval, spolupraco−
val s českým. Při konečném rozhodování na
místa ve vedoucích funkcích pak nerozhodo−
vala národnost, ale skutečně kvalita vykonané
práce. Výsledkem tvrdé, každodenní vysilující
práce, je pak auto, kterému se kdysi v Evropě
posmívali a nyní je jeho šlágrem, hitem.

Chceme za každou cenu do Evropské
unie, někdy o to doslova prosíme. Zdá se mi,
že nám ve srovnání se Západem moc věcí
stále ještě chybí. Co především?

Nám ve Škoda Auto nic, my už v EU vlast−
ně jsme. Drtivá většina občanů se však domní−
vá, že chybí jen stejné zákony, podmínky,
směrnice, tedy legislativa. Uniká však jaksi, že
legislativa tvoří tak 50–60 % všech faktorů, co
se vstupem do EU souvisejí. Zbytek je etika,
morální principy, které už od dob Rakous−
ka−Uherska dostávají na frak, vůbec se nedodr−
žují, kdekdo chce mít spoustu peněz za co nej−
kratší dobu bez ohledu na to, jak je získá. Exis−
tují stovky, možná tisíce lidí, kteří získali své
bohatství za podivných okolností, mají skuteč−
ně špinavé peníze a vědí, že po nich nikdo ne−
půjde, jsou beztrestní. Proto si myslím, že do−
stat se do EU technicky nebude velký problém,
základní potřebu však vidím ve vyrovnání se
s morálkou, běžnou třeba v obchodě na Zápa−
dě. Jak říká spisovatel Lustig, kapitalismus do−

ženeme za dvacet, třicet let, morálku a etické
principy až za století.

Půjde automobilka spíše cestou diverzi−
fikace výrobního programu, nebo modifika−
cí již standardních obsahových tříd?

Výrobní program Škoda Auto zahrnuje
v současnosti tři základní modelové řady, což
považujeme za dostatečné. S výjimkou řady B,
velkých vozů, dodáváme na trh ještě 2 až 3 ver−
ze těchto modelů. Celkově produkujeme osm
verzí vozů Škoda, které jsou vybaveny 20 růz−
nými motory. Zákazník si tedy může vybrat me−
zi desítkami variant, nemluvě o barvě a přísluš−
né výbavě. Fabia je např. malé auto, Octavia je
nižší střední třída a Superb vyšší střední třída.

Pokračuje i nadále spanilá jízda na za−
hraniční trhy?

Musí pokračovat, protože kapacita českého
trhu je omezená a my chceme vyrábět stále ví−
ce kvalitních aut. Loni jsme vyvezli o 40 tisíc
automobilů více než v roce 1999, letos to bude
asi o 20 tisíc víc než na přelomu milénia. Na tr−
hu České republiky máme nevídaně vysoký
tržní podíl, zhruba 52 %, jež nelze nadále ra−
pidně zvyšovat. I tak je to jev v evropských
podmínkách naprosto ojedinělý. Proto se sna−
žíme zvyšovat tržní podíly prodaných aut Ško−
da na stávajících trzích a pronikat do destinací
dalších. Letos jsme zvedli prakticky tržní podí−
ly všude, kam vyvážíme, a začali jsme expor−
tovat do deseti dalších zemí. V tomto roce
chceme vyvézt zhruba 380 tisíc vozů Škoda,
na českém trhu se jich prodá asi 80 tisíc. Jiný−
mi slovy, 82 % vozů jde na vývoz, 18 % zůsta−
ne tady, v České republice.

Z portfolia nabízených vozů zmizely do−
dávkové. Počítá se s obnovením produkce?

Kdysi jsme vyráběli pick up vozy, nyní
s jejich produkcí v krátkodobém horizontu ne−
počítáme. Tak velká automobilka jako my by
je však vyrábět měla.

Není utopií třeba verze škodovky v te−
rénní úpravě?

Musíme rozlišovat off roady a all roady,
vozidla pohybující se dobře na silnici i v teré−
nu. Jsou zatím módní záležitostí, která však
může rychle pominout. Koukám se zálibným
okem na kategorii užitkových vozů např. pro
lesníky, kde mé představy jen částečně splňuje
Octavia 4x4. Tady určité perspektivy existují.

O práci předního manažera obrovské
automobilky existují velice rozdílné před−
stavy. Je skutečně vytíženost tak extrémní?

Vždycky existují rezervy, ale přes týden
vám nezbude čas na vůbec nic jiného než prá−
ci. Je to, jako když nastoupíte do vlaku, který
jede pořád rychleji a nejde z něj vystoupit. Mu−

sím racionálně skloubit obchodní styky se zá−
kazníky, mít čas i na vnitřní problémy automo−
bilky, objevit se občas na různých společen−
ských akcích, to vše s cestami po republice i lé−
táním po kontinentu. Nemohu zapomenout ani
na kontinuální proces vzdělávání, absorbování
nových poznatků z branže. Můj pracovní den
mívá obvykle 12 hodin, leckdy si musím ode−
přít i část víkendu. Po příchodu domů bývám
někdy tak unavený, že musím úplně vypnout.

Relaxace sil, regenerace duševního po−
tenciálu je zřejmě nezbytně nutná. Kde trá−
ví chvíle volna občan Kulhánek?

Vynikající relaxací je pro mne občasné jež−
dění na okruhu, na některých rallye jezdím i ja−
ko předjezdec. Tak jednou za půl roku si cho−
dím zastřílet na střelnici, o víkendu přes léto se−
dám na kolo, v zimě pak rád jezdím na lyžích.
Musím se přiznat, že také občas dělám spa−
ringpartnera hráčům na tenisových kurtech, kte−
ří pak mají obrovskou radost, že mě porazili.

Říká se, že stále více podnikatelů, mana−
žerů tíhne k adrenalinovým sportům. Mů−
žete to potvrdit?

Dříve jsem jezdil více než 10 let rallye, tak−
že adrenalinu jsem si užil víc než dost. Teď už
bychom asi těžko zdolali vysokohorské štíty či
jeli tvrdý rafting, protože nás všude bolí a píchá,
už to není ono, jak můžete určitě potvrdit. Je to
spíše otázka věku než povolání. Taky bych rád
letěl do Himálají a zůstal tam třeba dva měsíce,
ale copak to můžu v téhle branži udělat?

Stárneme, aniž si to připouštíme. I pro−
to se častěji vracíme k rodné hroudě. Poci−
ťujete tuto tendenci také?

Máte pravdu, rodná jihočeská hrouda mě
přitahuje čím dál tím víc. Je fakt, že jsem si dří−
ve neuvědomoval, jak je jihočeská krajina krás−
ná. Vážím si daleko více než předtím prcha−
vých okamžiků štěstí, kdy vítr čeří hladinu na
rybníku, v lese je majestátní klid, v dáli jsou vi−
dět obrysy šumavských hor, blízko pak siluety
malebné vesničky. Příroda a do ní zasazená
krajina je u nás na jihu až neskutečně krásná.
Teď už se umím zastavit, pokochat se i malič−
kostmi, které jsem dříve nevnímal a považoval
je za samozřejmé.

Jaké novinky, třeba pro dobrodruhy,
chystá Škoda Auto do roka a do dne?

Jsme konzervativní a seriózní firma, do do−
brodružství se moc nepouštíme. Mám ale pro
tuto skupinu lidí nabídku, svézt se v Octavii
VRS. Je to auto, které má výkon 180 koní
a fantasticky vyladěný podvozek s výjimečnou
akcelerací. Jízda v tomto mém služebním voze
je doopravdy zážitek!

MILAN MANDA

Sporty v přírodě a pohyb v ní se
v posledních desetiletích ve světě stávají
stále populárnějšími aktivitami. Není
proto divu, že sympatie k nim veřejně
proklamuje i řada top manažerů
a podnikatelů. Konec konců, co si budeme
povídat, mnozí z nich jsou založením
bojovníci, a ti měli k drsné přírodě vždy
blízko. Tento chvályhodný trend se
v posledních letech začíná objevovat
i u nás. Důkazem může být rozhovor,
který nám o aktivitách své firmy i svých
sportovních aktivitách poskytl předseda
výkonného představenstva nejúspěšnějšího
průmyslového podniku v České republice,
Vratislav Kulhánek. Není, myslím,
třeba dodávat, že tím podnikem je
Škoda Auto a.s.

KNEISSL & FRIENDS.
PRODUCTS FOR FRIENDS.

kneissl−and−friends.com

TUAREG GTX
asfaltová
velikosti 3,5 – 12 +13
Art. 21145−1170−1358

Obchodníka, ve Vaší blízkosti, Vám rádi poradíme:
e−mail: sportkoncept iol.cz, Tel.: 02/ 83840221−2

Vratislav Kulhánek spolu s moderátorem Janem Rosákem před jedním ze
závodů.
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Mnoho lidí se domnívá, že samonafu−
kovací karimatka se sama zcela na−
foukne.

Tak to se domnívají mylně. Vždycky ji

musíš dofouknout. Má výhodu v tom, že

když ji odšpuntuješ, speciální lehká pě−

nová hmota s otevřenými póry nasaje sa−

ma vzduch a ty ji potom jen dofoukneš.

Na rozdíl od nafukovacích lehátek, které

musíš naplnit vzduchem zcela sám. Ve

větších výškách nic příjemného.

Lehce jsme se dotkli nafukovacích podložek. Vlastně na−
fukovacích lehátek.

Pro mé účely absolutně nepoužitelné. Taková lehátka

jsou studená. Při trecích se skoro nepoužívají. A jsou náchyl−

ná k propouštění vzduchu. Všechny časem samovolně pro−

pouští vzduch. Potom takové lehátko prolehneš třeba zad−

kem a ráno se probudíš a máš revma. A představ si, že jsi

v horách a některá z komor lehátka se ti poškodí. Třeba

ve švu. Hrůza pomyslet. To se moc nevyspíš. Používají se

tak maximálně v základním táboře, kdy si takové lehátko

dáš dospodu pod pořádnou samonafukovací karimatku,

aby tě netlačily šutry. Dříve se také do základního tábo−

ra vláčely tlusté molitany. A dnes se dělají třeba lehká

duralová závěsná lehátka. Při pochodu si je zavěsíš na

strom a spíš jako v bavlnce. Takové lehátko váží 2,5

až 3 kila. No, lehké není, neseš si sebou malý bará−

ček, ale musíš vědět kam a proč ho neseš. Není nad

kvalitní vyspání.

Takové nafukovací lehátko máš ale možná jen v základním
táboře. Ale šutry jsou všude. Vyrovná pod tebou 3,5 cm tlus−
tá samonafukovací karimatka povrch?

Nesmíš bejt línej a noc si pořádně připravit. Hezky pod se−

bou urovnat šutry. Stejně kolikrát nemáš nic jiného na práci než

se najíst a připravit si spaní.

Už něco pamatuješ. I dobu, když ještě karimatky, přede−
vším u nás, nebyly k mání. Jak jsi to tenkrát řešil?

Měl jsem dva slepené molitany, asi dvoucentimetrové, mezi

které jsem vložil hliníkovou fólii. První pořádnou podložku karri−

mate jsem dostal od firmy Karrimor asi v roce 1975. Od toho−

to názvu se také u nás zobecnil název karimatka pro všechny

podobné podložky. A údajně jako první používali karimatky brit−

ští vojáci. A když jsi tenkrát neměl podložku, dal jsi si pod se−

be lana a všechno možné. Tenkrát nám byla pěkná zima.

Díky za tipy, jak se dobře vyspat. Na závěr snad ještě náš

malý přehled karimatek, které si můžete pořídit. Vždyť nemusí−

te mít zrovna to, co Joska.
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ATC - All Terrain Collection: SAPPORO GTX. Luxusní a přitom nejžáda-
nější model v polobotkovém střihu. Velmi pohodlná obuv nezklame ani v těžkých podmínkách!
Semiš, Cordura, LOWA Klima Systém aktivní ventilace, Gore-Texové futro. Plastové kroužky tkani-
ček. Podešev ATC 2000 s nylonovým torzním stabilizátorem, PUR tlumící mezivrstvou a gumovým
dvoukomponentím běhounem. Velikosti 3,5 - 13.
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BACKPACKING Collection: SAREK GTX. V obuvi pro vysokohorskou turisti-
ku a exponovaný treking LOWA tradičně představuje nejvyšší světovou třídu. Robustní SAREK GTX
- trekové boty do nejtěžších podmínek. Svršek z jediného kusu hydrofobní hověziny 2,5 mm, asy-
metrický C4 jazyk, asymetrický komín (AWP). LOWA Klima systém aktivní ventilace, Gore-Texová
podšívka. Podešev VIBRAM TSAVO s tlumící PU mezivrstvou a torzními výztužemi. Vel. 3,5 až 13.

něco navíc!

K dvouleté záruce i 2 roky servis
zdarma! LOWA - vždy něco navíc!

opětopět

Oficiální zástupce LOWA pro ČR: PROSPORT PRAHA s.r.o., Hodonínská 365, 141 00 Praha 4
telefon: 241 483 338, fax: 241 481 339, e-mail: prosport@prosport.cz, web: www.prosport.cz
PRODEJNY nabízející obuv LOWA: BEROUN KOLA ŠÍRER V Plzeňské bráně 1 BRNO HUDY Veveří 13 a Orlí 20, SUN SPORT Lidická 17 ČESKÉ
BUDĚJOVICE HUDY Hroznova 28 FRENŠTÁT NAMASTE Dolní 491 FRÝDEK-MÍSTEK HUDY Nám. Svobody 43 HAVÍŘOV HUDY Hlavní 47/378 HRADEC
KRÁLOVÉ HUDY Chelčického 967 HŘENSKO HUDY Hřensko 131 JABLONEC N. N. HUDY Podhorská 22 JIČÍN DOBI Husova 103, HUDY Husova 59 
JIHLAVA HUDY Znojemská 8 KARLOVY VARY HUDY Západní 9 KLATOVY HANNAH Kpt. Jaroše 51 KOLÍN SPORTSERVIS Kmochova 406 LIBEREC HUDY 
5. května 11 MLADÁ BOLESLAV HUDY Železná 119 OLOMOUC HORTEZ SPORT 8. května 11, HUDY Ostružnická 19 OSTRAVA HUDY Na Hradbách 6 PÍSEK
SPORT - VOLNÝ ČAS Nádražní 527 a Havlíčkovo nám. 89 PLZEŇ HANNAH Bezručova 9 a Slovanská 100, HUDY Náměstí Republiky 5, KÖNIG SURF Těšínská 14
PRAHA 1 HUDY SPORT Havlíčkova 11 a Na Perštýně 14 PRAHA 2 HUDY Slezská 8 PRAHA 3 WARMPEACE Slavíkova 5 PRAHA 4 HOFFI SURF SHOP Žluté láz-
ně, SPORT CENTRUM VÍŠEK Křesomyslova 19 PRAHA 5 HUDY Lidická 43/66, ZPM SPORT Archeologická 2256 PRAHA 6 HUDY Dejvická 48 PRAHA 7 HUDY
Strossmayerovo náměstí 10 PRAHA 8 NAMCHE OUTDOOR Heydukova 6 PRAHA 9 SPORT HARFA Českomoravská 41 PRAHA 10 ABC SPORT Moskevská 74, 
HERVIS SPORT Štěrboholy - Europark, KM SPORT Voroněžská 20 TÁBOR SPORT BLAŽEK Husova 909 TEPLICE HUDY Krupská 10/15 ÚSTÍ NAD LABEM HUDY
Bílinská 3 ZÁBŘEH DENALI SPORT ČSA 9 ZLÍN HUDY Vodní 453 ZNOJMO TOP SPORT Horní Česká 48

➥ Dokončení ze str. 1

KNEISSL & FRIENDS.
PRODUCTS FOR FRIENDS.

kneissl−and−friends.com

SCOUT GTX
modrá/šedá
dámské velikosti 3,5 – 8,5
Art. 21110−1160−1341
pánské velikosti 6 – 12+13
Art. 21110−1170−1341

Obchodníka, ve Vaší blízkosti, Vám rádi poradíme:
e−mail: sportkoncept iol.cz, Tel.: 02/ 83840221−2

Josef Rakoncaj

Profilované
podložky: Vyrábí se

z klasických i EVA materiálů. Jsou

určeny do náročných podmínek. Mají lepší izolač−

ní vlastnosti s ohledem na vzduch v profilu. Lépe vyrovnáva−

jí terén než hladké klasické karimatky. Balí se přeložením.

Nafukovací podložky (lehátka): Na trhu jsou dnes takové,

které sbalíte do opravdu malého balíčku. Bývají lehké

a skladné. Problém může být při vyfukování, kdy musíme po

celou dobu držet ventil zmačknutý. Dost pracně se také na−

fukují. Nevýhodou je časté propouštění vzduchu, zvláště při

častějším používání.

Samonafukovací podložky: Je na nich nejkomfortnější spa−

ní. Jsou sice o něco těžší, ale nejlépe izolují. Jsou také nej−

dražší. Velmi skladné, takže je můžeme nosit uvnitř batohu.

Skladují se v rozložené poloze. Pro zimní období ideální.

V případě poškození se dají opravit. Ale opravdu kvalitní ka−

rimatku poškodíte většinou jen vlastní vinou propíchnutím.

Kvalitní samonafukovací podložky mají až tříletou záruku.

Váha kvalitní karimatky o tlouš’tce 3,5 cm se pohybuje ko−

lem 600 gramů. Vylehčené asi 450 gramů.

Alumatky, tenké podložky s hliníkovou fólií: Vhodné asi jen

do letního počasí nebo pouze pro nouzové vyspání. Hodí se

také při spaní na ledovci ji položit na podlážku stanu i na

místa, kde nespíme, jako další izolant proti chladu. Váha se

pohybuje kolem 160 gramů.

Podložky z pěnové hmoty: Lehké a praktické. Vyrábí se asi

nejvíce z pěnového polyethylenu. Dají se jednoduše zastřiže−

ním upravit do požadovaného rozměru. Vyrábí se jed−

novrstvé nebo vícevrstvé. Celkem dobře vyrovnají terén. Ma−

jí univerzální použití. Pro použití v zimě se doporučuje tloušť−

ka asi 15 mm a více. Hůře se balí, zvláště ty silnější. Váha

takové karimatky o tlouštce 10 mm se pohybuje kolem 250

gramů.

Vyrábí se také z ethylenvinylacelátu (Evazote nebo EVA kari−

matky). Ty mají proti polyethylenovým lepší izolační vlastnos−

ti, menší nasákavost vodou a lepší mechanické vlastnosti.

I v mrazu. Tolik se neproléhají.

A teď už stačí jen se sbalit a jít si lehnout pod hvězdy. A po−

kud jste pravidelnými čtenáři našich povídání s Josefem Rakon−

cajem, jistě vám neušlo, že jsme se tentokrát oproti našemu

původnímu předsevzetí, zmínili o konkrétním výrobku. O podlož−

kách Therm−A−Rest. Jedná se totiž o tak praktickou podložku, že

ji nešlo obejít bez jmenování.

Chceme poděkovat o zájem čtenářů o naše hovory s Joskou.

Stává se nám, že nás v redakci navštěvují čtenáři a žádají všech−

na vydání Dobrodruha, ve kterých Joska hovoří. Vzhledem k tomu,

že jsou všechna vydání beznadějně rozebrána, žádají nás ale−

spoň o kopie článků z našich archivních výtisků. Z toho má sa−

mozřejmě radost i Joska, který bude velmi rád a ochotně předá−

vat i v dalších číslech Dobrodruha své dlouholeté zkušenosti.

(rozmlouval a napsal KANY)

Připravujeme:

JOSEF RAKONCAJ RADÍ: SPACÁKY
Rozhovor o spacácích vyjde v č. 9/2001 Dobrodruha, tedy první týden v prosinci.

Dobrodruha najdete zdarma jako vždy ve více než 360 obchodech

a cestovních kancelářích v ČR i na Slovensku.
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Z PŘÍPRAVY
FESTIVALOVÉHO KOTLÍKU
Jak jsme Vás již několikrát informova−

li, uskuteční se poslední listopadový

víkend v Blansku další ročník cestova−

telského a outdoorového festivalu

„Rajbas Outdoor Kotlík“, jehož mediál−

ním partnerem je i náš časopis. Podle

nejnovějších zpráv bude hlavním hos−

tem festivalu Soňa Vomáčková. O nej−

novější zážitky se naše výšková horo−

lezkyně podělí s návštěvníky v sobotu

24. listopadu.

Součástí festiválku bude i letos netra−

diční závod v běhu do vrchu z Blanska

na Hořice. Se zátěží pětilitrového

soudku svěží limonády Grena budou

závodníci v sobotu 24. listopadu star−

tovat intervalově od Katolického domu

(zde od 9.00 hodin prezentace). Po

zdolání obávaného hořického kopce

doběhnou na prodloužené trase do

hospůdky Western sport klubu na Ho−

řících. Novinkou bude páteční noční

závod s názvem Rajbas progulka.

Pro ryzí amatéry je určena soutěž

Okem dobrodruha, jejímž mediálním

partnerem je časopis Dobrodruh. Ke

zpracování krátkých filmů (max. 15 mi−

nut) je zdánlivě dostatek času. Uzávěr−

ka soutěže je 26. 10. 2001. Bližší in−

formace a přihlášky do soutěže na ad−

rese: Sdružení HORIZONT, Oblá 69,

634 00 Brno (Milan Daněk, tel.:

0506/485 311, 0723/091241,

e−mail: mdanek@okubk.cz) nebo na

www.rajbas.cz.

DRBNADRBNA

V srpnu se v Praze uskutečnil
nový „outdoorácký“ veletrh,
specializovaný na horolezectví
a turistiku – Alpine Show. Nebyl
velký.Vešel se do sportovní haly
Brumlovky a za ní vyrostlo
ještě malé stanové městečko.
Záštitu nad veletrhem převzal
Klub českých turistů a Český
horolezecký svaz. Alpine Show
byl určen především odborné
veřejnosti, a tak tady neproudil
nekonečný dav návštěvníků.
Díky tomu bylo více času
a klidu na povídání
a obchodování. Je to opravdu
příjemné, když si povídáte
s vystavovatelem a on netěká
neustále pohledem kolem sebe,
aby nepřehlédl někoho
zajímavějšího.

KKKKUUUURRRRIIIIÓÓÓÓZZZZNNNNÍÍÍÍ     TTTTEEEESSSSTTTTOOOOVVVVÁÁÁÁNNNNÍÍÍÍ     NNNNAAAA    AAAALLLLPPPPIIIINNNNEEEE    SSSSHHHHOOOOWWWW

N
a veletrhu se objevila řada novi−

nek. Warmpeace například uká−

zal kolekci z materiálu Next to

Skin, Windstoper N2S – oblečení, kte−

ré zastane funkci dvou vrstev: funkční−

ho spodního prádla a ochrany před

větrem. Revoluce ve svícení pokraču−

je, „ledky“ Lucido si mohli fandové

osahat a jen nevěřícně kroutit hlavou

nad dlouhou dobou jejich provozu na

jedny baterie.

TESTIÁDA
O malé zpestření se na veletrhu po−

starali zástupci Malého průvodce out−

doorovým vybavením, to když se roz−

hodli, že některé z výrobků podrobí

„náročnému“ testování. Testování vý−

robků, které mají sloužit daleko od civi−

lizace, je potřebné, zajímavé a poučné,

nicméně strašně nevděčné (ještě se

nestalo, že by výrobce nějakého šmej−

du uznal, že vyrábí šmejd). Testiáda by−

la testovací legráckou a stala se navíc

velkou tipovací soutěží. Každý divák si

mohl vždy vsadit na svého „koně“

a utkat se tak ve svých úsudcích se

všemi ostatními o krásnou cenu. Tu vě−

noval do Testiády Míra Sedláček, a tak

všichni znalci jistě tuší, že to nemohlo

být nic jiného, než jeho vařič VAR2.

MISTROVSTVÍ SVĚTA
VE VAŘENÍ 1 LITRU VODY

Startu v této kuriozní disciplině se

nezalekl jen jeden vařič, a to právě

zmiňovaný, léty a horolezci na kopcích

prověřovaný plynový VAR2. Aby to ne−

měl tak snadné, přisoudili mu pořada−

telé dva soupeře: sklápěcí postýlku na

pevný líh a vařič „dřívkáč“ Markill (ně−

co jako malá kovářská výheň s vrtul−

kou na baterii). Rozpoutala se velká

bitva. VAR hučel naplno, v postýlce

plápolalo nejméně pět lihových kostek

najednou a do dřívkáče cpali větvičky

sami tipující, až ho málem zahltili. Va−

řilo se bez pokličky, za ukrutného ved−

ra a jen nepatrného vánku. Zvítězil

VAR za rovné čtyři minuty, následován

dřívkáčem (6:45 min.). Čas lihové po−

stýlky se nepodařilo zaznamenat, ne−

boť v tu dobu již běžela další discip−

lína.

(Poznámka autora: Druhý den jsem

se pustil s dřívkáčem do soukromého

opravného pokusu, neboť jsme do−

konale sehraná dvojice a čas jsem

zlepšil za stejných podmínek na 5:30

minut. Jak vidět, dřívkáč byl kvalitní

soupeř a o to je vítězství VARu zaslou−

ženější.)

ROZBORKA A SBORKA
MALÝCH STANŮ

Na startovní ploše stanuly tři stany.

Úkolem bylo stojící stany v co nejkrat−

ším čase sbalit do obalu a pak znovu

postavit, ukrýt se uvnitř a zavřít za se−

bou vchod. Sehraná „pinguiní“ dvojice

celý úkon zvládla za neuvěřitelné 2:58

minuty (!) a nedala ostatním šanci. Ur−

čitě je to výzva pro všechny táborníky

a jejich stany. Stan Pinguin Mercury

140 je novinkou letošní kolekce, tropi−

ko je podvěšené na prutové konstrukci

v rukávech z perforovaného materiálu

a staví se najednou s vnitřním stanem.

Pokud chce někdo šetřit na váze, může

do batohu zabalit jen tropiko a stan

stavět bez vnitřku.

STAVBA VELKÉHO
RODINNÉHO STANU

Obří kempový stan se odvážila dát

do soutěže firma Hannah. Rodinný

stan s názvem California Hotel stál na

ploše a každý z obecenstva si ho mohl

prohlédnout a napsat čas, za jaký se

dá nejrychleji postavit. Pak dvojice po−

řadatelů pod jejich kontrolou druhý ta−

kový stan postavila. Výsledek většinu

tipujících zaskočil. Dva metry vysoký

stan se čtyřmi dlouhými pruty a dvěmi

zavěšenými ložnicemi stál za 8:47 mi−

nuty!

KOLIK MALÝCH PRŮVODCŮ?
Rozhodujícím posledním úkolem

v tipovací soutěži bylo zjistit, kolikrát už

vyšla ročenka Malý Průvodce světem

outdooru (dříve Malý Průvodce vo−

dáckým a turistickým vybavením). Čas

strašlivě letí – na světě je jich už sedm.

VÍTĚZ TESTIÁDY 2001
A ZMRZLINOVÁ PÁRTY

Tipovací soutěž Testiády vyhrála pa−

ní Králová za firmu Pinguin. Po vyhláše−

ní následovala chvilka napětí – to když

pořadatelé vynesli z pekelně vyhřátého

stanu spací pytle, ve kterých byly po tři

hodiny uchovávány nanukové dorty.

Spacáky zapůjčily odvážné firmy Con−

dor, Hannah a Sport Schwarzkopf. Od−

vážné hned ze dvou důvodů. Jednak

málokdo věřil, že spacáky opravdu

ochrání nanukové dorty před příšerným

letním vedrem a pak také obava, že

když se nanukáče roztečou, budou se

spacáky muset prát. Zmrzlina ale přeži−

la bez úhony a závěr Testiády byl proto

ve znamení chutné zmrzlinové párty.

Dostalo se na každého a mělo by tomu

tak být i příště.
PETR ĎOUBALÍK

SENSOR – komfort v každé situaci
SENSOR je synonymem pro citlivý bod. Takových sensorů
najdeme na našem těle miliony. Podávají každou setinu
sekundy mozku zprávu o situaci, ve které se naše tělo
nachází. Výrobce spodního prádla a ponožek dal svým
výrobkům právě název SENSOR. Celé úsilí a vývoj těchto
výrobků je motivován snahou o co nejlepší zprávu sensorů
o stavu vašeho těla. Je známo, že první vrstva podstatně
ovlivňuje váš výkon a termoregulaci. Kolekce SENSORu je
zaměřena na spodní prádlo, ponožky, čepice a čelenky.

Spodní prádlo je vyráběno ve dvou řa−
dách. Active a Coolmax Profesional.
Active je vyroben z okrouhlého po−

lyesterového vlákna německého výrobce.
Vlákno je „nasekáno“, aby mělo po opětov−
ném spojení tzv. chlupatý omak. Právě díky
jemnosti vlákna a jeho střižové úpravě je
Active velmi příjemný na dotyk. Skoro se
zdá, že nejde o vlákno umělé, ale o vlnu ne−
bo bavlnu. V kolekci Active najdeme i mo−

del s předním dílem pošitým polyesterovým
mikrovláknem, které zabraňuje profouknutí.

Řada COOLMAX Profesional je určena
pro extremní podmínky a zatížení. Je vyro−
bena ze 100% Coolmaxu od firmy DuPont,
který má pětilaločnatý průřez. Tím je pod−
statně zvýšena sorbční plocha pro odvod
potu.

Ponožky SENSOR jsou
konstruovány dle použití. Zahr−
nují sportovní aktivity od cyk−
listiky, přes outdoorové aktivi−
ty až po indoor. Pro pobyt v pří−
rodě jsou obzvlášť vhodné
modely Treking, Expedition
a Hiking Coolmax. Tyto mode−
ly mají společné použití nena−
sákavého materiálu na vnitřní
straně (polypropylen, po−
lyester, Coolmax) a savé−
ho materiálu na stra−
ně vnější (vlna, ba−
vlna, polyakryl,
polyamid). Ponožky
SENSOR mají vyztuženou ne−
jen špičku a patu, ale i části, kde
je nebezppečí zvýšeného otěru
či otlaků. Účelně jsou použity
odvětrávací kanálky a Lycrové
pásky. Na vývoji ponožek SEN−
SOR se podílejí nejenom spor−
tovci, ale i ortopedové.

Model Expedition, vrchol
v zimní kolekci, byl vyvíjen
v souladu s požadavky, které
uplatňuje firma GORE na po−
nožky, které mají fungovat
v obuvi s touto membránou.

Ponožky i prádlo SEN−
SOR mají jednu pod−
statnou vlastnost,
kterou ocení hlavně
cestovatelé a členo−
vé expedic – vzhledem
k použitým materiálům se velmi dobře udr−
žují, mají vysokou odolnost vůči bakteriím
a plísním, rychle schnou a dají se prát ve
vlažné vodě.

Čepice SENSOR jsou vyrobeny na stej−
ném principu jako ponožky. Střižové vlákno
na vnitřní straně je buď z polypropylenu ne−
bo Coolmaxu. Toto vlákno na sebe naváže
pot a transportuje ho do druhé vrstvy, odkud
se může odpařit a nemá možnost se vrátit
zpět. Zajímavým detailem je očko na karabi−
nu u čepice Vassa. Celkem je v nabídce pět
modelů čepic.

Pozornost určitě zasluhuje i tzv. Flex cap.
Jedná se o šátek, na který je našit neopreno−
vý kšilt a potítko je ze 100% Coolmaxu. Flex
cap lze použít jako šátek nebo čelenku. Neo−
prenový kšilt se nedá ohnout nebo zlomit.

V katalogu SENSOR 2002 najdete i dal−
ší výrobky a doplňky, představit zde všech−
ny je zhola nemožné.

Úspěšný prodej v tuzemsku pobídl SEN−
SOR rozšířit prodej i na celou Evropu.
Úspěch na ISPO 2001 v Mnichově ukazuje
správnost cesty, kterou se SENSOR již dru−
hým rokem ubírá.

SENSOR COOLMAX
Profesional
Vrchol naší nabídky. Řada Coolmax pro−
fesional je vyrobena ze 100% Coolmaxu,
absolutní špičky v oblasti textilních vlá−
ken. Coolmax je speciálně tvarované vlák−
no Dacron vyvinuté v laboratořích firmy
Du Pont U.S.A.. Na průřezu je vlákno la−
ločnaté, díky tomu je výrazně zvýšena plo−
cha pro odvod potu, resp. pro jeho předání
do další vrstvy nebo odpaření. Díky jedi−
nečné jemnosti vlákna a funkčnosti se
Coolmax záhy rozšířil do celého světa.
Najdete jej na tělech sportovců na
olympiádách či mistrovství světa. Cool−
max profesional je určen pro vysokou
a extremní zátěž. Při zpracování je využi−
to plochých švů, které minimalizují pří−
padný otěr a otlaky.

SENSOR – komfort v každé situaci

čepice LILLEHAMER
Kombinuje na vnitřní straně materiál
osvědčený COOLMAX a na vnější straně
je kombinována vlna s polyakrylem.

čepice VASSA
U nového provedení kulichu Vassa je
kombinací savého polyakrylu a nenasáka−
vé polypropylenové střiže dosaženo vý−
borných termoregulačních vlastností. Tato
čepice byla úspěšně testována v náročných
severských podmínkách (závody psích
spřežení ve Finsku, Vassův běh ve Švéd−
sku).

Středně teplá ponožka na ce−
loroční použití pro různé akti−
vity. Kombinace nesavého
polyesteru a savé bavlny zaru−
čuje pocit sucha i při zvýšené
zátěži. Kostra je tvořena Ly−
crou, díky které se ponožka
natvaruje na jakoukoli nohu.
Lycrový pásek na chodidle
a nad patou zabraňuje otáčení.
Ohyb je tvořen systémem fi−
xačních rýh. Pata a špička
jsou zpevněny pro zvýšenou
životnost.

Velmi teplá zimní ponožka ur−
čená pro extrémní zátěž.
Kombinace vlny, polyesteru
a Lycry zaručuje funkčnost
a tepelný komfort. Je vhodná
pro obuv s funkční membrá−
nou i bez ní. Expedition byl
vyvíjen s ohledem na poža−
davky, které klade na ponožky
leader v textilních membrá−
nách firma Gore−associaties.
Konstrukce s vyztuženou pa−
tou a špičkou doplňuje odvět−
rávací kanálek na boku. Ten
oddaluje kondenzaci páry.
Stabilní polohu ponožky zajiš−
ťují Lycrové pásky a zvýšené
procento Lycry na holeni.
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Soutěž pro malé dobrodruhySoutěž pro malé dobrodruhy
Ve všech devíti číslech Dobrodruha, která letos vycházejí, nacházejí malí dobrodruzi ve

věku do 14 let jednu soutěžní otázku naší Soutěže pro malé dobrodruhy.

Milí malí dobrodruhové, pokud se chcete soutěže zúčastnit, schovávejte si nebo si za−

pisujte otázky a po vyjití posledního letošního čísla v prosinci nám, nejdéle do 10. led−

na 2002, zašlete dopisem nebo koresponďákem vašich devět odpovědí na otázky, kte−

ré v každém čísle vyšly. Vyhraje samozřejmě ten, kdo odpoví na všechny otázky správ−

ně, nebo bude mít nejvíce správných odpovědí z došlých dopisů. Pokud vás bude více,

budou výherci vylosováni. Výherce če−

ká deset zajímavých cen z vybavení

do přírody, které v letošním roce po−

skytuje obchod Peksport, Vršovická

462/62, Praha 10. Hlavní cenou je

stan v hodnotě 10 000 korun, který vi−

díte na připojeném obrázku. Výherci

i správné odpovědi budou otištěni v č.

2/2002.

Schovávejte si DOBRODRUHY!
Přemýšlejte nad odpověďmi
a v prosinci nám je napište.

OTÁZKA Č. 7

Jak se nazývá

přední plachta

této plachetnice?

Z HISTORIE
DOBRODRUHA

Časopis Dobrodruh vychází již pátým

rokem. První čtyři roky byl dvoumě−

síčníkem. Za dobu své existence při−

nesl desítky článků o dobrodružných

aktivitách v přírodě a cestování. Roz−

hovory mu poskytly četné osobnosti

českého, slovenského i světového

outdooru, z těch posledních jmenuj−

me třeba Reinholda Messnera, Pete−

ra Habelera, Krzystofa Wielickeho, Vi−

kiho Grošejla, Toma Posserta nebo

Andrzeje Zawadu.

Reinhold Messner, přední himá−
lajský horolezec a outdoorový prů−
kopník, muž, který jako první na
světě vylezl na všech 14 osmitisíco−
vek, projevil přání popřát čtenářům
Dobrodruha.

Totéž učinila i další velká persona
světového horolezectví, Peter Habe−
ler. Lezec, který mj. spolu
s Messnerem jako první na světě vy−
lezl na Mount Everest bez použití
kyslíku.

Vychází vždy první týden v měsíci, s vý−
jimkou července, srpna a ledna. Je
k dostání zdarma ve více než 360 out−
doorových, cyklistických a sportovních
obchodech, v dobrodružně zaměřených
cestovních kancelářích a mapových
centrech a knihkupectvích v ČR i na
Slovensku. Jejich adresář je uveden
v každém čísle. Distribuce zdarma rov−
něž na vybraných sportovních veletrzích
a festivalech.
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Nejsem horolezec,
jsem dobrodruh.

Walter Bonnatti,
přední světový horolezec

50. a 60. let 20. století.

TO NEJLEPŠÍ Z USA

Cestovní příručka pro turisty se stu−

dentským rozpočtem je trefný podtitul

knihy Radomíra Dzinka „To nejlepší

z USA českýma očima“, kterou vydalo

ostravské nakladatelství Mirago. Autor

emigroval do USA v roce 1982 a prožil

zde a procestoval třináct let. Za tu dobu

nasbíral velké množství materiálů, histo−

rek a informací potřebných pro levné

a přitom zajímavé cestování po Spoje−

ných státech. Doporučená cena této kni−

hy−průvodce je 298 Kč.

LEZENÍ V DOLOMITECH NA CD

Vydavatelství Freytag & Berndt uvádí

na trh CD ROM, na němž je nahrána jeho

knižní příručka nejkrásnějších horolezec−

kých cest v Dolomitech. Na CD je nahrán

popis, plánky i fotografie 106 cest obtíž−

nosti III až VII. Obsahuje též celkovou

mapu v měřítku 1:50 000 a přehledové

mapy ke každé cestě. Cena chvályhodné−

ho a kvalitního dílka je kolem 700 Kč.
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Jump! vyhrál hlavní cenu festivalu,
cenu za nejlepší film v kategorii
Hory a život v horách a cenu udě−

lovanou dle hlasování diváků. Nebylo
divu, nechybělo mu totiž nic, co větši−
ně jeho soupeřů: měl neotřelé téma,
profesionální zpracování, lidský a ne−
jen sportovní rozměr. Tím převýšil vět−
šinu soutěžních snímků o dvě třídy.

Nutno ovšem podotknout, že měl po−
měrně lehkou pozici – letos se sešla na
festivalu relativně slabá konkurence
a porota dokonce neudělila žádnou cenu
v hlavní filmové kategorii Horolezecké
sporty. Když už jsme u poroty, byla veli−
ce reprezentativní, neboť v ní byli mimo
jiné přední slovinská i světová horole−
zecká hvězda Tomaž Humar (předseda)
a známý polský horolezec Arthur Hajzer.

Program festivalu byl jako tradičně
doplněn fotovýstavou – tentokrát velice
kvalitní putovní sbírkou portrétů zná−
mých horolezců kanadského fotografa
Craiga Richardse – dále pak závody
v boulderingu a na horských kolech
a četnými dalšími sportovními a spole−
čenskými radovánkami. Festival na−
vštívily i dvě naše v současnosti nejak−
tivnější himálajské horolezkyně – Če−
chošvédka Renata Chlumská (Everest
s kyslíkem, Sisha Pangma bez kyslíku)
a Soňa Vomáčková (Makalu, Lhotse –
bez kyslíku). Atmosféra byla jako vždy
pohodová.

A nyní k Jumpu! Tenhle povedený
dokumentární film se věnuje české adre−
nalinové raritě – přeskakování mezi
pískovcovými věžemi (samozřejmě v je−
jich vrcholových partiích). Přináší řadu
zapomenutých dokumentárních záběrů
i zpovědí a komentářů českých skokanů.
Ti se věnují i obecnějším lidským a psy−
chologickým otázkám a v tom je právě
síla filmu. Hlavní prostor je věnován zá−
stupcům různých generací skalních
přeskoků – manželům Prachtelovým,
kteří skáčí již desítky let, a současné
„hvězdě“ přeskoků Michalovi „Kyslíko−
vi“ Zdvořilému. Manželé Prachtelovi
jsou na písku legendou a barvitě popisu−
jí nejen svůj lezecký, ale také osobní ži−
vot. „Kyslík“ nám rovněž představí svo−

ji rodinu a také předvede řadu neuvěři−
telných skoků, včetně legendárního sko−
ku z Herinka na Trůn, nebo prvopřeskok
z Fortnýře na Pošťáka (klasifikace V.
podle pětistupňové vlastní klasifikace
českých skokanů). To vše zajímavě ko−
mentované spolulezci a jeho manželkou,
která mu skákání zakazuje.

Jump! byl natočen americkými reži−
séry Johnem Cattem a Allenem Hillem
s nezvykle velkým filmovým štábem. Je
to na filmu vidět. Režisér Hill sám vy−
padá sice v reálu jako neučesané
„ucho“, ale bezesporu umí. Film by jis−
tě měl šanci na přední umístění i v před−
chozích ročnících festivalu. Dobrodru−
hům jej vřele doporučujeme.

MILOŠ KUBÁNEK

JJJJ UUUU MMMM PPPP !!!!

5. ročník moravských masochistů5. ročník moravských masochistů

N
estačí, že závod měří 161 km a že ať do vás praží slun−

ce nebo vás smáčí provazce deště, musíte překonávat

dosti značné výškové rozdíly. Vždyť jenom údolím Ma−

cochy probíháte dvakrát.

Přesto se najdou lidé, kteří si tento závod skutečně oblí−

bili a pokouší se zas a znovu překonat rok co rok výše zmíně−

né překážky a dorazit v časovém limitu 30 hodin do cíle. Za−

tím jsou nadšenci, kteří běželi alespoň třikrát, pouze čtyři.

Vlasta Dvořáček, Jirka Zych, Honza Ondruš a já. Když se nás

zeptáte: „Co tě tam pořád žene?“ odpověď bude jednoduchá:

„Chuť poprat se s nástrahami tohoto závodu, ale také sáh−

nout si na dno a taky být v tento den společně s celou skvě−

lou partou, která celý běh společně s Tomášem a Aničkou

Ruskovými každoročně pořádá a snaží se závodníkům co nej−

více ulehčit úděl, který si sami zvolili.“

Je jen škoda, že odvážlivců, kteří se závodu zúčastňují, je

stále tak málo. Přitom v okolních sttátech a v USA se závodů

tohoto druhu zúčastňuje vždy okolo stovky závodníků. Je ale

pravdou, že takto extrémních jich tam moc není. Abyste si

mohli utvořit lepší představu, o co jde, rozložte si před sebou

mapu a jeďte po ní těmito místy: Olešnice (start závodu) –

Rozsička – Lysice – Doubravice nad Svitavou – Petrovice (re−

staurace u Hraběnky) – Macocha – Vilémovice – Jedovnice –

Luleč (Rakovickým údolím) – Hoštěnice a zase zpátky.

Vybíhá se ve dvě hodiny ráno, za naprosté tmy, nemáte−li

po ruce zrovna baterku, tak dosti tápete, abyste nalezli správ−

nou cestu. Ještě štěstí, že nás vždy na prvních kilometrech

doprovází auto, které nám svítí na cestu a ukazuje směr. Vý−

hoda je v tom, že až do 10 hodin je chladněji, a tak se vždy

snažíme v těchto hodinách doběhnout co nejdál. Protože i ta−

kové Rakovické údolí, které se zdá cestou tam velmi přívěti−

vé, se cestou zpět většinou proměňuje ve sluneční past. Je

to tím, že slunce přejde na své dráze na druhou stranu údolí

a tak stín, který dopoledne poskytují stromy rostoucí hned

u cesty, odpoledne jaksi není. O této pasti by vám mohli po−

vídat Vašek Krejza, Jirka Zych, Zdeněk Kumsta, ale i Vlasta

Dvořáček a Honza Ondruš.

A jak závod dopadl? Zvítězil Maďar Tóth−Urbán Tamás, kte−

rý se nyní chystá na svou vojenskou misi někam do prostoru

mezi Palestinou a Izraelem a který vytvořil fantastický traťový

rekord. Druhý skončil v pohodě běžící a věčně usměvavý Bel−

gičan Edwin Lenaerts, když dosáhl času 21:26:32. Třetí na−

konec Honza Ondruš v čase 23:12:20. MILOŠ ŠKORPIL

Jsou závody, které se zapíší do vašich srdcí,
i když jejich zdolání pro vás znamená hlavně
bolest, přemáhání a neskutečnou dřinu. Jedním
z nich je i Transmoravský masochistický
ultramaraton.

PPPP ŘŘŘŘ EEEE VVVVÁÁÁÁ LLLL CCCC OOOO VVVV AAAA LLLL     HHHH OOOO RRRR OOOO LLLL EEEE ZZZZ EEEE CCCC KKKK ÝÝÝÝ
FFFF EEEE SSSS TTTT IIII VVVV AAAA LLLLAmericko-český film JUMP!

doslova převálcoval všech
svých 25 soupeřů
a s přehledem vyhrál všechny
jemu dostupné kategorie na
letošním 18. ročníku Festivalu
horolezeckých filmů
v Teplicích nad Metují. Ten se,
jako tradičně, uskutečnil
poslední srpnový rozšířený
víkend a letos se těšil nebývale
slunečnému počasí i velice
slušné přízni, hlavně
mladého publika.



PRVNÍ ČESKÝ HIMÁLAJISTAPRVNÍ ČESKÝ HIMÁLAJISTA
Kdo v červenci zamířil
do Třebíče, mohl hovořit
o štěstí. Ovšem pouze v tom
případě, že navštívil třebíčský
Malovaný dům, kde nalezl
výstavu, věnovanou prvnímu
českému himálajistovi –
Ferdinandu Stoličkovi.
Geologovi, jehož práce
dosáhly světového významu,
ale o němž „doma“ toho
víme pohříchu málo.

Třebíčská výstava soustředila práce de−
víti výtvarníků, kteří žijí a tvoří pře−
devším v zahraničí a které oslovila hi−

málajská kultura. Cílem výstavy bylo upo−
zornit na osobu Ferdinanda Stoličky
a podnítit bádání o tomto vědci dobrodružné
povahy.

V Třebíči vystavovali: Terry Haass (gra−
fika a socha – Francie), Jiří Hladík (fotogra−
fie – Česko), Jiří Hofhanzl (kresba a malba
– Česko), Roman Kameš (malba – Francie),
Jaroslav Macek (malba – Francie), Antonín
Málek (kresba a malba – Německo), Jaro−
slav Poncar (fotografie – Německo), Quido
Sen (instalace – Švýcarsko) a Miloš Síkora
(malba – Francie).

Ferdinand Stolička se narodil 7. červen−
ce 1838 v Zámečku u Kroměříže jako syn
nadlesního na arcibiskupském panství. Ab−
solvoval německé školy a německé gymná−
zium v Kroměříži. Ve studiu pokračoval na
filozofické fakultě vídeňské univerzity
v oboru geologie, kterou přednášel geolog
světového jména Eduard Suess. Když Sto−
lička roku 1861 dosáhl doktorátu filozofie,
vstoupil jako mapující geolog do služeb
geologického ústavu ve Vídni, kde pracoval
dva roky. Mapoval ve východních Alpách,
v Uhrách a v Dalmácii. Zde se začíná věno−
vat i paleontologickému výzkumu.

V roce 1863 přijal Stolička místo pa−
leontologa ve Východoindickém státním
geologickém ústavu (Geological Survey of
India). A tak se „pracovištěm“ Ferdinanda
Stoličky stal Himálaj!

Na svou první výzkumnou výpravu vy−
razil 8. června 1864 ze Simly. Výprava po−
stupovala přes Kótgarh, proti proudu Sat−
ladže, napříč okrajovými pásmy západního
Himálaje a dále proti proudu Spiti k průsmy−
ku Parangla (5790 m n. m.) v hlavním himá−
lajském hřebenu. Tam byli účastníci expedi−
ce téměř zadušeni sněhovou vánicí. Odtud
sestoupili do Hanle a k hornímu Indu, po je−
hož toku sestupovali k severozápadu. Potom
se vydali Ladákhem k řece Záskaru. Pak po−
stupovali přes Padam a provincií Láhulem,
aby znovu vystoupili na hlavní himálajský
hřeben. Do Simly se vrátili 3. října 1864.
Stolička pořizoval geologické mapy a sbíral
i živou zvířenu pro vídeňského zoologa
a geologa Hauera a prováděl i pravidelná
meteorologická pozorování.

O rok později podnikl Stolička další vel−
kou cestu do povodí horního Indu. 14. září
vyrazil láhulskou provincií přes průsmyk Bá−
raláču (4890 m n. m.) a postupoval deseti dal−
šími průsmyky, z nichž nejvyšší, průsmyk
Laneirla, přesahuje výšku 6000 metrů.
Z hlavního hřebene sestoupila expedice do
údolí Indu do osady Léhu u západních hranic
s Tibetem. Léh byl tradičním východištěm
průzkumných výprav do oblastí Karakoramu,
Kuen−lunu a Tchien−šanu. Po toku Indu po−
kračoval Stolička podél úpatí Karakoramu do
Charmangu, odkud se obrátil zpět k jihu. Vy−
lekáni nebezpečnou cestou přes ledovce utek−
li Stoličkovi někteří nosiči a v Padamu mu
utekl zbytek, takže se musel vrátit do Simly.
Přes tyto obtíže se Stoličkovi podařilo vyřešit

geologické otázky druhohorních vrstev a tře−
tihorních vrstev v údolí Indu. Bohužel tato
druhá Stoličkova cesta odhalila i nemoc jeho
srdce. Ferdinand Stolička musel odcestovat
na léčení do Kalkaty, kde zůstal do jara 1866.

Čtvrtou indickou výpravu podnikl Stolič−
ka na ostrovy Andamany a Nikobary. Usku−
tečnil ji sám v době své tříměsíční dovolené.
Vyplul z Gangy Bengálským zálivem do
Akjabu. Na ostrovech se věnoval zoolo−
gickým sběrům a hledal zkameněliny v kar−
bonských vápencích. Přes Malakku pak plul
do Singapuru, kde sbíral korály. Potom se vrá−
til na sever do Penangu a odplul na Nikobary,
kde opět lovil a sbíral přírodniny. Stolička již
byl uznávaným paleontologem. Studoval zka−
menělé zbytky zvířeny a srovnával je s žijící−
mi zvířaty, aby poznal všechny znaky tělesné
živočišné soustavy a aby mohl určit stáří vrs−
tev, v nichž se takové zkameněliny nacházejí.

Roku 1873 se Stolička jako geolog zú−
častnil velké zeměpisné a přírodopisné ex−
pedice do Himálaje. Nakreslil geologickou
mapu celé cesty a konal výzkumy geologic−
ké a paleontologické. Výprava se vydala ze
Simly do Léhu. Stoličkova skupina pokračo−
vala z Murghí po planinách na východ od
Karakoramského průsmyku a sestoupila na
sever k řece Karakaš na jihovýchodním úpa−
tí Kuen−linu. Odtud Stolička pokračoval na
severovýchod, aby prozkoumal naleziště
chotanského jadeitu. Po návratu směřoval
do Snadžu. Než výprava dospěla do Kášgha−
ru, Stolička onemocněl. Opět jej trápilo ne−
mocné srdce, trpěl horečkami a prudkým zá−
nětem míchy. Příčinou těžkého onemocnění
byl nedostatek kyslíku ve vysokohorských
polohách a unavené srdce. Stolička se však
brzy zotavil, dokončil cestu do Kášgharu
a vydal se i na další namáhavé výpravy.

Nejtěžší z nich podnikl na Pamír a zpět
přes Jangihisár na jihozápad, pak přes seve−
rozápadní okraj Kuen−lunu na Sirikul,
Taškurgan, průsmyk Altaš a Malý Pamír do
Kilipandže na jižním svahu Velkého Pamíru.

Svou poslední výpravu uskutečnil Ferdi−
nand Stolička z Kášgharu na sever za tři prv−
ní pásma předhoří Tchien−šanu k jezeru Ča−
tyrkul. Objevil tu velmi mladé vyhaslé sopky,
které vznikly při poklesu planin na pokraji
Tarimské pánve. Výprava zjistila, že jezero
Čatyrkul je bezodtoké a leží na rozvodí blíz−

kých pramenů dvou řek, Aksaje a Arpy.
Z Kášgharu se výprava vrátila stejnou cestou
k jihu. Stolička pokračoval v geologickém
průzkumu, ale když výprava překročila Kara−
koramský průsmyk, trpěl silnými bolestmi
hlavy. Na koních pokračovali do Mufghí, ale
jeho nemoc se rychle zhoršovala. Stolička
dostal znovu zánět míchy, k němuž se připo−
jil zánět mozkových blan. V poledne 17.
června 1874 Ferdinand Stolička zemřel mezi
svými přáteli Gordonem, Trotterem a Bid−
dulphem. Bylo mu pouhých šestatřicet let.

Stoličkovo tělo transportovali přátelé do
Léhu v údolí řeky Indu, kde byl pochován
s velkými poctami na zahradě kapitála Mol−
loye. Stoličkovu smrt doprovodily oficiální
nekrology indických, britských, německých
i našich časopisů, které ocenily vědecké dílo
mladého badatele. Na Stoličkově hrobě posta−
vila indická koloniální vláda žulový obelisk
s mramorovými deskami s latinským nápisem
tohoto znění: „Pod tímto mramorem odpočí−
vá, co bylo smrtelného na Ferdinandu Sto−
ličkovi Phil. Dr, který narozen na Moravě 7.
ledna 1838 zemřel v Murghí 19. června 1874.
Přidělen britskému poselství do Jarkandu jako
přírodozpytec, zemřel při návratu do Indie.
Mladý věkem vynikal svými geologickými
a přírodovědeckými výzkumy a zemřel při
výkonu svého povolání. Tohoto muže, tak zá−
hy smrtí uchváceného, želí věda i indická vlá−
da. Na znamení smutku a obdivu byl zřízen
tento pomník nad jeho tělesnou schránkou.“

Vědecké díly Ferdinanda Stoličky obsa−
huje 36 článků, pojednání a knih většinou
anglicky psaných a uveřejněných v časopi−
sech britských a indických. Stolička však
bohužel nezanechal ani jediný cestopisný
článek nebo knihu, který mohly vzniknout
z jeho dobrodružných a atraktivních cest.

Roku 1906 navštívil Stoličkův hrob le−
gendární švédský cestovatel Sven Hedin
před svou cestou do Tibetu. Ještě dříve,
přesně v roce 1875 navštívil Stoličkův obe−
liskový pomník jeho český nástupce – geo−
log Otakar Feismantel, o jehož zajímavých
osudech se dnes už v Česku ví jen žalostně
málo. Abychom mezery české „dobrodruž−
né“ minulosti zacelili, budeme se Otakarem
Feismantelem zabývat někdy příště.

JAROSLAV MONTE KVASNICA
Foto: Archiv autora

TRAMPSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY 2001
Olympijský trampský oheň vzplál

v malé vísce Plískov asi 5 km od Zbi−

roha v pátek 24. srpna 2001 ve 22.00

hod. Následující den se pak soutěžilo

v mnoha soutěžích. Nejtěžší byla pře−

kážková dráha. Zvítězil v ní Miky

z trampského brdského campu Palou−

ček.

Mimo tohoto závodu proběhla také

střelba na cíl, fotbálek, nohejbálek,

skákání v pytli, dojení kozy atd. Večer

se hrálo na kytary, losovala tombola,

rozdávaly diplomy, popíjel gambáček

a opékala kuřátka. Olympiáda proběh−

la bez sponzorů za pěkného sluníčka,

které hřálo jako blázen. Nezapomnělo

se ani na nás, zatím invalidní kama−

rády.

Do dalších ročníků přeji tulákům vy−

trvalosti moc.

Petr Rysák Vránek

PPPPÍÍÍÍŠŠŠŠEEEETTTTEEEE
NNNNÁÁÁÁMMMM

VZPOMÍNKA NA KAMARÁDA
Dne 1. 8. 2001 tragicky zahynul

při výstupu na Matterhorn nedaleko
pod vrcholem dobrodruh, milovník hor
a přírody, Zdeněk Stopa.

Měli jsme hodně společných plá−
nů, kam ještě vyrazíme, škoda. Stopi,
vždycky jsi byl a budeš mým nejlep−
ším kamarádem. Díky za všechno,
cos’ pro mě kdy udělal, nikdy na Te−
be nezapomenu.

Tvá kamarádka Sylva Karnovská
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Samotný vznik firmy se datuje do ro−
ku 1901, kdy William C. Coleman
odkoupil patent a sklad firmy vyrá−

bějící svítidla. Lampa i proces její výroby
byly podstatně zdokonaleny. Lampy měly
nyní punčošku namísto knotu a spalovaly
benzín pod tlakem namísto oleje. Výsled−
kem bylo zářivé, jasné, nemihotavé svět−
lo. Lampy od Colemana se staly velmi
populární a to jak ve městech, kde byly
dodávky elektřiny nespolehlivé, tak i na
venkově, kde byla v té době elektřina té−
měř nedostupná.

V roce 1914 byla uvedena na trh lam−
pa, která značku proslavila. Pod jménem
Coleman Arc Lantern vydávala světlo
o intenzitě 300 kandel, které osvětlovalo
okolí do vzdálenosti 100 yardů (cca 90
metrů). Tato lampa podstatně zvýšila pro−
duktivitu amerických farmářů. Během
první světové války, kdy se zvyšovaly ná−
roky na produkci potravin, byla označena
za nezbytnou pomůcku farmářů dokonce
i americkou vládou.

Po první světové válce začal v USA
prudký rozvoj automobilismu.
Mnoho lidí si oblíbilo cestování
automobilem, přičemž často sta−
věli kempy u kraje silnic. To by−
la ideální příležitost pro skládací

kempinkový vařič vyvinutý v roce
1923. S postupující elektrifikací zeměděl−
ských oblastí se Coleman více orientoval
na olejová topidla. Zejména díky jim fir−

ma přežila velkou ekonomickou re−
cesi.

Během druhé světové války Coleman
vyvinul na zakázku americké vlády jed−
noduchý, lehký vařič, který pracoval dvě
hodiny na „šálek“ benzínu z jeepu nebo
letadla. Tento vařič nazvaný GI Pocket
stove prošel téměř všemi bitvami v Evro−
pě a Pacifiku a postupně bylo vyrobeno
celkem 1 milion kusů.

Po druhé světové válce došlo v USA
k rychlému rozvoji outdoorových aktivit.
Na tento vývoj firma reagovala rozšiřová−
ním výrobního programu o nové skupiny
produktů. V roce 1954 Coleman vyrobil
první chladicí boxy a v roce 1962 uvedl
na trh kolekci stanů a spacích pytlů.

K prudkému rozvoji dalších výrobko−
vých řad, jako jsou elektrické a bateriové
svítilny, kempinkový nábytek a podobně,
došlo v osmdesátých a devadesátých le−
tech. V roce 1986 byla vyrobena 40mi−
liontá benzínová lampa. O rok později
Coleman získal ocenění časopisu Back−
packer za revoluční vařič Powermax, spa−
lující propan−butan v kapalné fázi. V sou−
časnosti je firma Coleman vedoucím svě−
tovým výrobcem outdoorových produktů.

V České republice zaujala značka Co−
leman výrazné místo na trhu outdooro−
vých produktů v roce 1997, kdy uvedla na
trh zcela novou kolekci stanů s do té do−
by poměrně málo známou technologií
přelepených švů. Současné portfolio pro−
duktů firmy Coleman v České republice
zahrnuje rozsáhlou kolekci stanů, spacích
pytlů, vařičů a řady dalších outdoorových
produktů, které vycházejí vstříc požadav−
kům všech, i těch nejnáročnějších out−
doorových nadšenců.

Camping Gaz CZ, spol. s r. o.
ul. Dopraváků 3 – Dům genins I

184 00 Praha 8−Dolní Chabry
tel.: 02/688 67 11
fax: 02/688 67 69

ÚCTYHODNÉ JUBILEUM FIRMYÚCTYHODNÉ JUBILEUM FIRMY

Jak se ukazuje, reálný
socialismus, který byl
doprovázen nedostatkem
jakéhokoliv sortimentu,
v podstatě donutil mnoho
z nás, abychom si poradili
sami a nedostatkové zboží si
opatřili vlastním,
vynalézavým způsobem.
Chloubou, hrdostí Čechů
a Slováků se v této době staly
chaty, domky někde za
městem, kde mohli realizovat
své nápady, uplatnit
řemeslnou zručnost, využít
z minima maximum. Tato
generace pak tajně doufala,
doslova se třásla na to, až
všechno praskne a budou
moci svoji iniciativu uplatnit
bez překážek, svobodně.
(Samozřejmě netušili, jaké
martyrium je čeká).
Všeobecná charakteristika
platí i pro některé současné
větší české výrobce
sportovního ošacení
a outdoorového vybavení.
Jejich osudy jsou v lecčems
podobné. Aktivně sportovali,
vybavení, ošacení ze Západu
bylo pro ně prakticky
nedostupné, takže se vrhli na
výrobu „samizdatového“
zboží sami. Obdobným
vývojem prošla i velká
česká firma na outdoorové
ošacení, Sport
Schwarzkopf v.o.s.
se sídlem v Sušici.

ejí spolumajitel, Zikmund Schwarz−

kopf říká: „Základní a praktické vyba−

vení do hor za totality prostě neexis−

tovalo. Přesto mým koníčkem, zábavou

i vášní bylo odjakživa lezení. Nejdříve ve

skalách, později jsem se pustil i do vele−

hor. Díky šikovnosti mé manželky, schop−

né potřebné vybavení pro mne ušít, jsem

mohl realizovat své výstupy i zde. Pravda,

byly to z dnešního mého pohledu archaic−

ké výtvory, ale svou funkci plnily. Odstu−

pem času mě dnes mrzí, že nemáme ta−

kové malé muzeum našich začátků. 

Pověst o solidním oblečení a spacá−

cích se brzy roznesla nejen mezi známý−

mi lezci a tak práce přibývalo. Po listopa−

du 1989 již byl prostor k podnikání, ale

chybělo to podstatné, kapitál. Shodou

okolností byla v té době velká lesní kala−

mita v tehdejší NSR. Opustil jsem za−

městnání v Chlumčanských keramických

závodech, zakoupil motorovou pilu v Tu−

zexu, s kterou jsem uměl slušně zachá−

zet a pracoval zhruba rok se svým brat−

rem, společníkem, na polomech v Bavor−

sku. Vydělali jsme si při namáhavé a ne−

bezpečné práci, do které se Němcům pří−

liš nechtělo, slušné peníze, které jsme

ihned investovali na rozjezd výroby a za−

řízení prodejny. Po restituci jsme získali

větší budovu, nepatrnou část bývalého

majetku našeho dědy, výrobce obuvi

špičkové kvality, kterou proslul po celém

světě. Budova nám byla vrácena v dezo−

látním stavu. Přesto jsme se do její opra−

vy pustili a obnovili zde firemní dílny.

V přízemí jsme vybudovali prodejnu se ši−

rokým sortimentem sportovního zboží.

Budovu postupně opravujeme pro podni−

kání. Nyní má firma už 40 zaměstnanců.

Název firmy a blízkost hranic s Ně−

meckem, ev. Rakouskem trochu mýlí.

Jsme od počátku až do současnosti vý−

hradně česká společnost, kde není za−

hraniční kapitál vůbec zastoupen a ani

v budoucnosti s ním nepočítáme.

Nejdříve, již v roce 1991, jsme začali

šít péřové spacáky, protože syntetické

materiály byly tehdy málo známé. Pozdě−

ji k nim přibyly i péřové zimní bundy. Vý−

roba outdoorového vybavení z peří však

začala zanedlouho stagnovat, proto jsme

přešli na produkci ošacení ze syntetic−

kých vláken. Záhy jsme jako jedna z prv−

ních firem v České republice objevili, že

membrána Gelanots z produkce japon−

ské firmy Tomen má vynikající funkční

vlastnosti, že je nepromokavá, reguluje

v podstatě teplotu a umožňuje odchod

vlhkosti ven. V bundách, či jiném obleče−

ní, vybaveném membránou Gelanots se

cítíte příjemně, nedochází k zanesení pó−

rů ušpiněním či praním. K výrobě této

membrány se používá speciálně povrcho−

vě upravený polyuretan, který je extrém−

ně měkký, netrhá se, pokud je natažen,

což je velice pozitivní při sportovních ak−

tivitách. Flexibilita materiálu je zachová−

na i v polárních podmínkách. Z tohoto vý−

jimečného materiálu šijeme klasické out−

doorové ošacení, které je naším nosným

výrobním programem. Spací pytle se šijí

prakticky na zakázku, většinou pro expe−

dice, z vysoce kvalitního prachového pe−

ří s teflonovou úpravou, které zašíváme

rovněž do velice kvalitních materiálů. 

Peří je zpracováno francouzskou fir−

mou Interplume unikátní technologií, vy−

vinutou ve spolupráci se známým kon−

cernem DuPont. V teflonové úpravě

je peří méně náchylné k přijímání

vlhkosti, rychleji usychá, má lep−

ší propustnost, současně vyho−

vuje i všem hygienickým nor−

mám a neohrožuje životní

prostředí. Kvalitní výrobky

z drahých materiálů jsou

pochopitelně ve vyšší ceno−

vé hladině.

Co se týče outdoorového oblečení, po−

krývá naše nabídka požadavky téměř

všech druhů aktivit ve volné přírodě. Vy−

baví se u nás lidé nejen do extrémních

podmínek, ale i běžní turisté a výletníci.

Naše ošacení je určeno horolezcům, cyk−

listům, vodákům. Šijeme bundy pro lyžo−

vání, snowboarding i trekking. Naše vý−

robky jsou vhodné i pro některá povolání,

jako zachranáře, obsluhu lanovek, lyžař−

ské školy i průmysl. Nespornou výhodou

oblečení z laminátu membrány Gelanots

je jeho přijatelná cena. Zásluhou toho si

může zakoupit funkční oblečení vyso−

ké užitné hodnoty nejširší okruh zá−

kazníků. Outdoorové oblečení je

celoroční záležitost a uživatel ho

využije v průběhu celého roku.

Aby se užitná hodnota ještě

zvýšila, doplnili jsme náš vý−

robní program o fleecové

bundy. Získali jsme licenci

od firmy Malden Mills, vý−

robce proslulého fleecového

materiálu Polartec pro ce−

lou, tedy i západní Evropu. 

Samozřejmostí u naší firmy je po−

skytování nejen záručního, ale i pozá−

ručního servisu. V rámci možností vy−

hovíme i těm, kteří mají zvláštní poža−

davky na úpravu velikostí různých částí

oblečení. Velmi často nás také oslovují

různé kluby a spolky s přáním opatřit na−

še oblečení jejich logem či nápisem.

I pro tuto službu jsme zařízení a nemusí

se jednat v žádném případě o velký po−

čet. Jednoduše řečeno, naše činnost je

především o službě zákazníkovi. Rovněž

těchto našich služeb hojně využívají lyžař−

ské školy, obsluhy lanovek a mj. oblékli

jsme i orgánizátory Jizerské padesátky.

Potěšitelné je, že o naše výrobky projevu−

je zájem i státní a soukromý sektor. Ne−

dávno jsme realizovali velkou zakázku

pro českou armádu, kdy jsme kompletně

vybavili oblečením, včetně fleecu všech−

ny vojenské tělocvikáře. Ošacení a spa−

cáky testují v extrémních podmínkách

i známé celebrity outdooru, třeba vice−

mistři Evropy v longových závodech psích

spřežení Roman Novotný a Bohumil Ře−

pík. Známého horolezce Radka Jaroše již

tradičně doprovází oblečení Schwarzkopf

včetně spacích pytlů. Naše výrobky byly

součástí expedic na Everest, Kang−

chenkjungu, K 2, expedic za polární kruh

a přeplavby Atlantického oceánu na ultra−

lehkém katamaranu. 

Pravidelná účast naší firmy na vele−

trzích ISPO v Mnichově a outdooro−

vém veletrhu ve Fridrichshafenu za−

číná přinášet také úspěchy. Zájem

o naše výrobky byl letos ve

Fridrichshafenu veliký a rozhodně

jsme se v obrovské nabídce a ve

společnosti věhlasných firem ne−

ztratili. To opravdu potěší. Naše oša−

cení začíná být známé v Německu,

první krůčky máme za sebou i ve Švý−

carsku, ale i ve Finsku, Estonsku a Chi−

le. Vybavili jsme také naším ošacením,

péřovkami i spacáky chilskou expedici

na Gašenbrun. Nejintenzivnější obchodní

styky však máme pochopitelně se slo−

venskými partnery.

Pro příští rok připravujeme mnoho za−

jímavých věcí jak po stránce střihové,

mimo jiné nezapomeneme ani na že−

ny, tak po stránce materiálové. Fir−

mě Tomen se např. díky nové tech−

nologii podařilo při zachování stá−

vající vysoké nepromokavosti

zvýšit prodyšnost některých materi−

álů o 30 až 50 %. Díky této techno−

logii budou mít i třívrstvé lamináty

prodyšnost až 15 g/m2/24 hod, což

byly parametry pouze dosud jen dvou−

vrstvých materiálů. I z těchto materiálů

označených EKS budou vyrobeny některé

naše výrobky v příštím roce. 

Na nejbližší období máme velký, ale

reálný cíl – uvést na trh kolekci spodního

prádla, které v našem vybavení pro out−

door zatím scházelo“, říká závěrem stále

optimisticky naladěný Zikmund Schwarz−

kopf.

MILAN MANDA

Sport Schwarzkopf v.o.s.
Masarykova 154

342 01 Sušice

Tel/fax: 0187/528895

e−mail: sportschw@ipnet.cz

http://www.sportschw.cz

prodejny:
Masarykova 154

342 01 Sušice

tel: 0187/524079

Americké armády

342 01 Sušice

tel: 0187/528919
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Firma Coleman letos oslavila 100leté
výročí své existence. Všechno začalo
v roce 1900, kdy si mladý William
C. Coleman všiml za výlohou prodejny
v Kingfisher (stát Oklahoma)
petrolejové lampy, kterou dal do
výlohy majitel obchodu, aby výlohu
na noc osvětlil. Tento okamžik změnil
směr dalšího Colemanova života.
Mladého Colemana totiž napadlo, že
lampa s jasným a intenzivním světlem
by byla velkou pomocí nejen pro
majitele obchodů a jejich noční výlohy,
ale i pro farmáře z širokého okolí.
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KAMA s.r.o., Fr. Křížka 10, 170 00 Praha 7 
Tel. 02 / 3337 9066   Fax :02 / 3337 8876

e−mail:pertl kama.cz  http:// www.kama.cz
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Pletené čepice, čelenky a svetry KAMA® s
membránovou podšívkou WINDSTOPPER®

zajišťují optimální tepelnou regulaci těla a
chrání před podchlazením. WINDSTOPPER®

je absolutně větruvzdorný a extrémně
prodyšný………Lenka sice má tuto

kvalitní čepici, ale pro samou parádu si
nevzala na bivakování s kamarádem

kuklu ze stejného materiálu.
Proto jí přes noc pěkně
zčervenal nos, což za svítání
1. 1. 2001 na vrcholu Smrku v
Beskydách při –18 °C zachytil
Jan Pala .… no nezávidíte jim?

KNEISSL & FRIENDS.
PRODUCTS FOR FRIENDS.

kneissl−and−friends.com

SCOUT GTX
hnědá/béžová 
dámské velikosti 3,5 – 8,5
Art. 21110−1160−1204
pánské velikosti 6 –
12+13
Art. 21110−1170−1204

Obchodníka, ve Vaší blízkosti, Vám rádi poradíme:
e−mail: sportkoncept iol.cz, Tel.: 02/ 83840221−2

Naopak, alespoň zahlédnout medvěda z dálky je velká
vzácnost. Medvědi jsou plaší a dosti migrují do nejzapadlej−
ších údolí i okolních horských skupin.

Hlavní „medvědář“ přírodního parku oblasti Dolomiti di
Brenta, jinak velký medvědí nadšenec, proto dokonce sní
i o speciálních průchozích tunelech pro medvědy pod blíz−
kým dálničním tahem spojujícím Brennerský průsmyk se se−
verní Itálií.

Jestliže tedy chcete na vlastí oči spatřit „první“ italské alp−
ské medvědy, pak zamiřte k masivu Dolomiti di Brenta, kte−
rý leží nedaleko zmíněného dálničního tahu z Brenneru na
Milán. Při návštěvě masivu i jeho okolí vás přitom čekají ne−
jen skvostná příroda, ale i četné další outdoorové možnosti.
Zde jsou tipy na některé z outdoorových akcí. Vynecháváme
přitom pro Čechy již notoricky známé atrakce, jako jsou ly−
žování v místních známých střediscích v údolích Val di Sole
(střediska Passo Tonale, Folgarida a další) či Valle Rendena
(Pinzolo či světoznámá Madonna di Campiglio, kde bylo vý−
letní sídlo rakousko−uherského císaře). Rovněž tak surfařský

ráj Lago di Garda, alpské jezero s místy až subtropickým
podnebím.

TREKKING V DOLOMITECH DI BRENTA
Masiv di Brenta je nejzápadnější výspou italských Dolo−

mit a zároveň jednou z jeho nejdelších horských skupin. Ma−
siv se táhne od severu k jihozápadu nepřetržitým zhruba
25kilometrovým hlavním rozeklaným hřebenem, který je
jednou z mála možností pro souvislý dvou až třídenní nepře−
rušovaný přechodový trek v Dolomitech. Při přechodu může−
me využít četných jištěných cest, které jsou obtížné hlavně
v jeho jižnějších částech, a rovněž bohaté sítě horských chat.
Jištěné cesty na sebe víceméně navazují. Do masivu jsou vý−
borné přístupy ze severu (Val di Sole), východu (dálnice
Brenner−Miláno) či západu (Valle Rendena s četnými měs−
tečky).

RAFTING NA NOCE
Řeka Noce v trentinském Val di Sole patří ke klasikám

evropské divoké vody. Jezdí se zde světový pohár a místní
borci si dobře pamatují na jedno z vítězství Lukáše Pollerta
stylem veselý večer – kalné, ale vítězné ráno. Vrchní tok No−
ce zhruba od osady Vermiglio až po vzdutí přehrady u osady
Borzana je ideálním raftařským úsekem s obtížností II–IV,
a to i pro začínající raftaře s instruktory. Okolo Vermiglia na−
jdete několik vodáckých škol i půjčoven.

PŘECHOD LEDOVCE NA ADAMELLU
Ze skal Dolomit di Brenta (výška až do 3150 metrů n. m.)

můžete zamířit přes údolí Rendena k protějšímu masivu Ada−
mello (výška okolo 3400 m n. m.) a udělat některou z četných
ledovcových túr na zdejším známém rozsáhlém ledovcovém
plató. Zde se mj. pořádají známé skialpinistické závody.

HORSKÁ KOLA, CYKLISTIKA
Trentinská údolí, podobně jako všechna dolomitská, ský−

tají řadu možností pro „průsmykovou“ i horskou cyklistiku.
Najdete zde řadu nádherných a poměrně opuštěných hor−
ských silnic vedoucích do výšek kolem 1600–1800 metrů.

TARZANING
Jako jedna z prvních oblastí v Alpách nabízí Val di Sole

i novou alpskou atrakci pro turisty – tarzaning. Jedná se o umě−
le vytvořenou lanovou dráhu v některé z divokých soutěsek,
kterou můžete přelézt, přeručkovat, přešplhat či překladkovat.

MILOŠ KUBÁNEK

Medvědi se vracejí
do Brentských Dolomit

Medvědi se vracejí
do Brentských Dolomit

➥ Dokončení ze str. 1
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STANY, SPACÍ PYTLE A SPORTOVNÍ OBLEČE−
NÍ U SÁZAVY

Účast na veletrzích, pořádaných
v České republice, začíná být pro
mnoho firem problematickou zá−

ležitostí. Pořadatelé těchto akcí požadují
stále vyšší ceny, které však neodpovídají
kvalitě poskytovaných služeb, prostory
jsou těsné, na obchodní partnery a poten−
cionální zájemce o zboží není obvykle
čas, na stánek se valí zástupy návštěvníků
vyžadujících prospekty, které potom ob−
vykle končí ve sběru, panuje zde nervozi−
ta a spěch. Stále více uplatňovaným vý−
chodiskem se zdají být firemní dny, které
jsou obvykle pořádané mimo sídlo spo−
lečnosti a kam jsou zváni jen obchodní
partneři z domova i ze zahraničí, lidé, se
kterými chce firma spolupracovat, mana−
žeři, sportovci či zajímavé osobnosti
z různých zájmových sfér. Obvykle v pří−
jemném prostředí si na ně zaměstnanci
příslušné firmy najdou čas bez stresu
a v pohodě, vyřeší se zde daleko více zá−
ležitostí a problémů, pozvaní hosté se mo−
hou věnovat po skončení jednání i dalším
aktivitám, včetně sportovních, atmosféra
je přátelská a všichni jsou spokojeni.
Uvedené skutečnosti pak platí v daleko
širším měřítku pro firmy z oblasti výroby
a distribuce sportovního oblečení a out−
doorového vybavení, protože jejich sorti−
ment je bezprostředně spjat s aktivitami
ve volném čase a pobytem v přírodě.

V krásném prostředí u řeky Sázavy,
nedaleko Kácova, pořádala v komplexně
vybaveném areálu hotelu Sporthotel své
firemní dny 4.–6. září známá plzeňská
outdoorová firma Hannah Czech a.s.
V altánku nedaleko krbu, odkud se linula
vábivá vůně na roštu opékaných dobrot, si
našel v klidu a pohodě čas na rozhovor
i Jan Krabec, vedoucí oddělení propagace
Hannah Czech a.s.

„V letošním roce slaví naše společnost
malé jubileum, deset let od svého vzniku.
Již od svého založení v roce 1991 jsme
ryze českým subjektem, žádný zahraniční
kapitál nemáme, jenom ten z Plzně. Na−
ším nosným sortimentem jsou stále stany,
spací pytle, sportovní oblečení a na vý−
znamu získává také kolekce Redstone.
Těší nás a zákazníkům patří dík, že zájem
o naše výrobky je doma i v zahraničí stá−
le vyšší. Proto také počítáme s tím, že se
perspektivně budeme věnovat i výrobě ji−
ných komodit, abychom se stali outdoo−
rovou firmou s komplexní nabídkou vše−
ho, co k těmto aktivitám patří.

V posledních letech jsme výrazně roz−
šiřovali naši nabídku stanů a spacích pyt−
lů. Řadu překvapení a novinek, jak může−
te sám vidět, chystáme pro naše zákazníky
a příznivce outdooru i na příští sezónu.
V první řadě jsme získali asi zatím jako je−
diný a první český výrobce certifikát kva−
lity ČSN ISO 5912. I proto jsme u stanů
řad Extreme series a Adventure series pro−
dloužili záruční dobu na 1 rok. Zákazníci
tento vstřícný krok jistě uvítají. U stanů
modelové řady Extreme series je zcela zá−
sadně na základě praktických zkušeností
z expedic přepracovaná naše vlajková loď
– model Expedition. Expedic opravdu ne−
bylo málo, jen namátkou bych uvedl K2
s našimi současnými nejlepšími výškový−
mi lezci z Himaláya 8000, expedice na Pa−
míru, Mc Kinley na Aljašce atd. Z dalších
novinek jistě zaujme stan Vertigo, který je
svojí konstrukcí určený skutečně do těch
nejnáročnějších podmínek a už nyní se já
osobně těším na model Edge – lehký, ale

stabilní asymetrický stan s překříženou
dvouprutovou konstrukcí. Věříme, že stra−
nou zájmu nezůstane ani praktický tunel
Modul. Dílčí zlepšení se projeví i na stá−
vajících osvědčených modelech. Pro uži−
vatele, kteří chtějí stany s minimální
hmotností, vhodné pro táboření pod bo−
dem mrazu a celkově určené do náročněj−
ších podmínek, to vše při zachování přija−
telné ceny, jsou ideální stany Hannah
Adventure series. I v této velmi populární
modelové řadě najdou zákazníci několik
novinek. Mimo jiné tunelový stan pro dvě
osoby Boulder a asymetrický stan s pře−
kříženou dvouprutovou konstrukcí Figh−
ter. Celkem je to již 6 modelů stanů. Zde
bych si dovolil zdůraznit použití zcela no−
vé technologie výroby nosných lamináto−
vých prutů. Jedná se o křížové vinutí, kte−
ré je zřetelné na řezu prutem. Výhodou
proti běžně používaným laminátovým tyč−
kám je podstatně zvýšená odolnost proti
prasknutí. Novinky a změny najdou zá−
kazníci i v nejnižší řadě stanů pro běžnou
turistiku a výlety  Outdoor series. 

Také nabídka spacích pytlů je velice
široká. 10 typů zahrnuje modely od zá−

kladních pro běžnou rodinnou turistiku až
po naprosto specilizované výškové mode−
ly nebo třeba maximálně odlehčené typy.
Vybere si opravdu každý. Požíváme nápl−
ně z dutých polyesterových vláken (Hol−
low soft a Izotherm), na odlehčené mode−
ly mikrovlákna Micro−tec a Micro−tec ult−
ra, dále DuPont Quallofil Q7 a husí peří
s 90% podílem drané složky a hodnotou
loftu 650 cuin. Ke stávajícím modelům,
které samozřejmě také doznaly dílčích
vylepšení většinou ve střizích, přibudou
v příštím roce dvě novinky v kategorii vy−
sokohorských horolezeckých spacáků.
Jedná se o modely plněné osvědčeným
mikrovláknem Micto−tec (typ Northstar
s teplotním rozsahem +10 až –25 stupňů
Celsia) a novou generací výše uvedeného

mikrovlákna Micro−tec Ultra (typ Arctic
s použitím až do –28 stupňů Celsia). No−
vinkou je velmi lehký spacák Micron
s hmotností pouhých 0,8 kg, jehož izo−
lační vrstvou je Micro−tec.

Sportovní oblečení nabízíme pro
všechna roční období. Sortiment bund
a kalhot je natolik diverzifikovaný, že si
z něj vybere vše potřebné a nutné nejen
turista s kladným vztahem k přírodě, ale
i běžný uživatel do města, který se chce
pohodlně a slušivě obléknout. Milovníci
zimních sportů si oblíbili naše lyžařské
bundy, nebo snowboardové oblečení.
V naší nabídce nechybí ani fleecový pro−
gram a ošacení je doplněno i různými mo−
dely rukavic. Určitě není bez zajímavosti,
že jsme se stali oficiálním sponzorem
a výhradním dodavatelem oblečení pro
Mistrovství světa v letech na lyžích, které
se uskuteční v březnu 2002 v Harrachově
a oblečení z naší dílny budou nosit i čle−
nové reprezentačního družstva skokanů
na lyžích. 

Vítaným zpestřením trhu sportovního
ošacení se stala naše kolekce Redstone
pro ty, jež mají rádi pohodlné, dobře vy−

padající a zároveň praktické oblečení. Na
trh přišla teprve v loňském roce, ale již ta−
dy v Kácově je mezi obchodníky zájem
o kolekci opravdu velký. Módní návrháři
v naší firmě vytvořili jednak oblečení ty−
pu safari a jednak i oblečení řekněme pro
městské použití jak sportovní streetové,
tak i klasické třeba do školy a zaměstná−
ní. Právě toto tzv. městské safari zatím na
českém trhu téměř chybí. Oblečení
Redstone může nosit prakticky každý,
snad s výjimkou batolat a dětí předškolní−
ho věku, vždyť i ročníky vyšších věko−
vých skupin se rádi prakticky, zároveň
i v souladu s módou oblékají. Základním
sortimentem jsou košile, šortky a kalhoty
a patří sem i sada triček. Některé modely
jsou koncipovány i jako praktické kalho−

ty a šortky v jednom celku, kdy se dá část
odepnout. Novinkou také je rozšíření ko−
lekce o ryze dámské modely, tak jako je
tomu již u našeho ostatního sportovního
oblečení. Nespornou výhodou nové ko−
lekce je, že se příjemně nosí. Loňský ma−
teriál, bavlnu, jsme letos doplnili o smě−
sové materiály, které jsou praktičtější
a při používání příjemnější.

Výrobní provozy máme přímo v Plzni,
některé výrobky vyrábíme i v zahraničí.
Výrobky se značkou Hannah začínají mít
dobré jméno i v zahraničí. I tady, blízko
Kácova, můžete dnes potkat obchodní zá−
stupce ze zemí západní Evropy a zemí bý−
valého východního bloku. Naše zboží se
však prodává i v Chile, Japonsku, Austrá−
lii, na Novém Zélandu či v Kanadě, zájem

dokonce jeví i africké země. Dá se říci, že
u našich nosných komodit, stanů, spacích
pytlů a i oblečení již začíná převládat ex−
port nad dodávkami na vnitřní trh a jeho
podíl dále poroste.

Zájemci o výrobky Hannah si je mo−
hou koupit ve dvou našich prodejnách
v Plzni a v jedné v Klatovech. Vlastní síť
obchodů zřejmě rozšiřovat nebudeme, na−
še komodity však najdete v každé dobré
prodejně outdoorového vybavení nebo
sportovních potřeb. Když není zboží mo−
mentálně na skladě, dodáme jej zákazní−
kovi v nejkratší možné době buď sami,
nebo do příslušné prodejny. Na populari−
tě získává i internetový obchod. 

Je pro nás potěšitelné, že o naše vý−
robky má zájem nejen široká sportovní
veřejnost, ale i celebrity outdooru, mezi
které patří nejen polárníci, musheři, ale
také horolezci, mj. členové horolezecké−
ho sdružení Himalaya 8000 nebo třeba
naše první horolezkyně, která stanula na
osmitisícovém vrcholu,  Dina Štěrbová.
Jsou to všechno lidé, se kterými máme
velice dobrou a těsnou spolupráci. Její vý−
sledky se skutečně výrazně odrážejí do
zlepšování našich výrobků a pro zákazní−
ky znamenají jistotu klidné a bezpečné
dovolené i v těch nejnáročnějších pod−
mínkách,“ uvádí na závěr Jan Krabec.

MILAN MANDA

STANY, SPACÍ PYTLE A SPORTOVNÍ OBLEČE−
NÍ U SÁZAVY

Hannah Czech a.s.
Slovanská tř. 100
301 56 Plzeň
tel./fax: 019/724 05 56
e−mail: hannah@hannah.cz

Podrobnější informace o novinkách
i stávající nabídce získáte na

www.hannah.cz

Stany Hannah Expedition ve výškovém táboře expedice Himalaya 8000 – Kangchenjunga (8586 m) 2000.

Novinka řady Extreme series – model Vertigo.
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Značkové prodejny

Hannah Sport
Slovanská tř. 100, Plzeň

tel.: 019/724 16 24

Hannah sport
Bezručova 9, Plzeň

tel.: 019/72 374 20

Hannah Sport
Kpt. Jaroše 51, Klatovy

tel.: 0186/206 47

Upravený vnitřní stan

modelu Expedition.
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