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Stoupali jsme po příkré 
horské stezce Kysuckých 
Beskyd z Oščadnice 
na Velkou Raču. Horké 
květnové slunce nám 
kreslilo na zádech pod 
pětadvacetikilogramovými 
batohy žíznivé mapy. 
Na vlhká čela se nám každou 
chvíli přilepil proletující 
brouček – lýkožrout smrkový, 
neboť na slovenské pohoří 
právě udeřila kůrovcová 
kalamita. Na horských 
svazích o ní svědčila 
rozsáhlá hnědavá pole 
neúprosně schnoucích smrků. 
Chata pod Velkou Račou 
byla sice zavřená, ale lesní 
dělníci již vše připravovali 
na letní sezónu. Ujistili nás, 
že vlků a medvědů tu žije 
dost. Na důkaz nás zavedli 
k poničenému dřevníku, 
který prý jeden „maco“ 
pravidelně navštěvuje.

Na holém úbočí se nám otevřel 
úchvatný výhled: obklopovalo 
nás území Chráněné krajin-

né oblasti Kysuce, které se rozkládá 
na 65 462 hektarech a je domovem 
unikátních druhů rostlin i živočichů. 
Na vrcholu Velké Rači (1236  m  n. m.) 
si mí malamuti ustlali v hebké trávě. 
Následovali jsme jejich příkladu a ko-
chali se nádhernými panoramaty i no-
mádskému procesí fotogenických mra-

čen. Z kapsy vesty jsem vytáhl deníček 
a znovu si pročítal řádky, které jsem 
si opsal z publikace Karpaty na pře-
lomu milénia (2002): „Karpatské ho-
ry, které pokrývají 209  256  km², se 
táhnou přes sedm evropských zemí 
a jsou životně důležitou tepnou pro 
šíření rostlin a živočichů po celé Ev-
ropě. Největší pozornost poutají jako 
poslední oblast Evropy, mimo území 
Ruska, v němž přežívají životaschopné 

populace největších evropských savců. 
Karpaty jsou domovem velkých šelem 
a dodnes v nich žije kolem 8000 med-
vědů, 4000 vlků, 3000 rysů a velký 
počet divokých koček. V Evropě, kde 
více než 40 % savců hrozí vyhynutí, má 
populace karpatských šelem nesmír-
nou hodnotu.“

Větrný podvečer nás zastihl na vr-
cholu Kykuly (1087  m  n. m.). Pamětliví 
prastaré pravdy Indiánů kmene Krí: 

„Odvaha se rodí v plném břiše, a ne 
ve statečném srdci“, jsme neotáleli 
s večeří – psí ani svou. Naznak v ro-
zepnutém spacáku jsem s obavami 
naslouchal bouřlivému větru a vzdá-
leným burácejícím hromům. Oči jsem 
ponořil do temného jeviště nebe se 
světelnou produkcí hvězd (v nichž, jak 
tvrdí anglický romanopisec William 
Horwood, jsou vyznačeny stezky všech 
generací vlků) a v duchu přemítal: 

Setkání s divokými horskými 
gorilami tváří v tvář je jedním 
z nejúžasnějších zážitků 
s divokými zvířaty v Africe. 
Bez mříží, zdí a ohrad je 
člověk pouze pokorným 
hostem v jejich domovině. 
Žádné předchozí informace 
či filmy vás zcela nepřipraví 
na okamžik, kdy potkáte 
v divočině gorilí tlupu.

P
řibližný počet horských goril 
(Gorilla gorilla beringei) se udá-
vá okolo 700 jedinců, všichni 

soustředěni na relativně malém hor-
ském pohoří Virunga, rozděleném mezi 
tři státy – Ugandu, Rwandu a Demo-
kratickou republiku Kongo. Je to kritic-
ky ohrožený druh, protože vztahy me-
zi lidmi a gorilami nebývaly bratrské 
– gorily byly pokládány za agresivní 
a nepřátelské a filmy typu King Kong 
pověst jen přiživovaly. Až v posledním 
století bylo zjištěno, že jsou mírumi-
lovní vegetariáni. První Evropan, který 
horské gorily v roce 1902 spatřil, byl 
Oscar von Beringe, jenž na svazích 
hory Sabinyo zastřelil dva kusy a nový 
„poddruh“ byl tak nazván podle něj. 
Střílení goril se stalo populárním způ-
sobem trávení volného času. Teprve 
roku 1925 belgická vláda vytvořila 

v současné DR Kongo první chráněnou 
oblast, národní park Albert (v současné 
době NP des Virungas). Horským gori-
lám se začal věnovat George Schaller 
a v jeho práci pokračovala Dian Fos-
sey. Její příběh se stal námětem pro 
film „Gorily v mlze“. Bohužel, její 
nekompromisní postoj proti pytlačení 
pravděpodobně vedl i k její násilné 
smrti v roce 1985.

Vlčí hranice na KysuciVlčí hranice na Kysuci

DO  UGANDY  ZA  GORILAMIDO  UGANDY  ZA  GORILAMI

Strážce parku

poslední beskydský vlk byl na Moravě 
zastřelen roku 1914 v okolí Hrčavy. 
Na svá někdejší loviště se vlci vrátili až 
po dlouhých osmdesáti letech – v roce 
1994. (Vlci se v Česku kromě Beskyd 
občas sporadicky objevují i na Šuma-
vě. Nelze však prozatím hovořit o po-
pulaci, jde pouze o opakovaná pozoro-
vání osamělých exemplářů. Ale i na ty 
pytláci střílejí!)
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Vlci na Moravu migrovali (a migrují) 
právě ze slovenských Kysuc. Proč to-
mu tak je? Patrně kvůli zvyšujícím se 
počtům šelem na Slovensku, jejichž 
vhodná lovecká teritoria jsou naplněna. 
Vlci (stejně jako medvědi a rysové) hle-
dají nová území, která nabízejí vhodnou 
kořist: kopytníky – jeleny, srnce a divoká 
prasata. Svou roli sehrává na Slovensku 
legální i nelegální lov – při zabití vlčího 
alfa páru se smečka zpravidla rozpadá, 
dochází k utvoření dalších mladých pá-

rů, které si musí zajistit nové teritorium. 
Dalším důvodem je i neustálá frag-
mentace evropské krajiny, poněvadž ji 
stále více protkává hustá síť dopravních 
komunikací, v některých oblastech pro 
zvěř těžko překonatelných (nebo ne-
překonatelných). Na druhé straně však 
v horách stále klesá hustota zalidnění 
i pracovních aktivit (kromě turistického 
ruchu) a šelmy tak získávají více prosto-
ru i potřebného klidu.

Na Slovensku je vlk druhem zvěře se 
stanovenou dobou lovu od 1. listopadu 

do 15. ledna. Zároveň je však zařazen 
mezi velmi ohrožené druhy živočichů 
se stanovenou základní společenskou 
hodnotou 30 000 slovenských korun. 
Naštěstí ochranářská „diplomacie“ 
slavila alespoň dílčí úspěch – vlk je 
celoročně chráněn na území Chráně-
né krajinné oblasti Kysuce (odkud vlci 
migrují na Moravu) a v Národním parku 
Slovenský kras (odkud vlci přecházejí 
do Maďarska). V České republice vlky 
chrání (alespoň na papíře) několik zá-
konů a vyhlášek: v oblasti myslivosti je 

to zákon č. 449/2001 Sb., prováděcí 
vyhláška Mze ČR č. 245/2002 Sb., 
vlk patří mezi chráněnou zvěř, kterou 
nelze lovit. Vlka chrání i ochrana přírody 
zákonem č. 114/1992 Sb., prováděcí 
vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., vlk 
je zařazen mezi zvláště chráněné a kri-
ticky ohrožené druhy.

Mimo oficiální sdělení vám však 
praktikové (kteří si jistě nebudou přát 
být jmenováni) na obou stranách hranic 
shodně potvrdí, že vlci jsou navzdory 
zákonům a vyhláškám loveni vždy, kdy-

➥ Pokračování ze str. 1

Během výletu využijeme dvou romantických 
vltavských přívozů na severním okraji Prahy, 

které nám umožní navštívit oba vltavské břehy 
a vytvoří tak z našeho putování nezapomenu-
telný zážitek.

Výlet zahájíme na parkovišti u zoologické za-
hrady. Ta byla založena v roce 1931, dnes patří 
k nejnavštěvovanějším atrakcím v ČR a je řaze-
na mezi 10 nejlepších ZOO na světě. Na jejím 
místě byla původně obora patřící k sousednímu 
Trojskému zámku, který nechal v barokním stylu 
postavit v letech 1679–85 hrabě Václav Vojtěch 
ze Šternberka. Zámek dal nové jméno i původní 
osadě Openec, patří k němu terasovitá zahrada 
italského typu a štěpnice s vinicí. Nedaleko 
odtud se nachází i Botanická zahrada s jedineč-
ným skleníkem Fata Morgana.

My se vydáme po pravém břehu Vltavy 
po proudu cyklotrasou A2, ta se začne stáčet 
k severu. Po pravé straně není možné přehléd-
nout areál ZOO s výběhy pro jednotlivá zvířata. 
U ulice V Podhoří projedeme kolem prvního pří-
vozu, jehož služeb využijeme při zpáteční cestě. 
Pokračujeme stále po pravém břehu řeky, brzy 
mineme vpravo restauraci s možností občer-
stvení. Před námi se objevila skaliska přírodní 
rezervace Podhoří (skalní stepní společenstva), 
pod kterými po chvíli i projedeme. U útulku 
pro opuštěná zvířata se zásadně mění povrch 
stezky, asfalt přechází v kočičí hlavy původní 
vltavské příbřežní cesty (říční navigace). Je zde 
rovněž i druhý z přívozů, kterého také na zpá-
teční cestě využijeme. Cesta není sice pro 
jízdu na kole nejpohodlnější, ale je možné při 
stranách nalézt přece jen méně hrbolatý povrch, 
nebo využít souběžné polní cesty. Takto mineme 
další výrazná skaliska přírodní památky Zámky, 
která je stejně jako přírodní rezervace Podhoří 
významnou archeologickou památkou osídlenou 
již v mladší době kamenné. Za přírodní památ-
kou Zámky opustíme vltavské údolí a zahneme 
vpravo do údolí Drahanského potoka.

Pokračujeme lesní pěšinou stále proti proudu, 
cestu nám na několika místech zpestří snadno 
zdolatelné brody. Mineme chatovou osadu a do-
staneme se k Drahanskému mlýnu postaveném 
ve stylu venkovského baroka, jenž dnes slouží 
k obytným účelům. Po chvíli dojedeme k místu 
se starými vrbami, kde je tušit zaniklý rybník, 
původně napájející zmiňovaný mlýn. U vodáren-
ské nádrže se cesta mění v asfaltovou a stoupá 

koliv se pytlákům dostanou na mušku. 
A to se píše jednadvacáté století…

POMEZÍ
Když jsme se po mnoha desítkách 

kilometrů divočinou vynořili v Čierne, 
smyli jsme pot v ledové Čierňanke a za-
mířili proti toku meandrujícího potoka 
Markova, nalezli jsme v jednom kou-
zelném zákoutí nádherné místečko pro 
bivak. Státní hranice s Českem byla 
na dohled…

Ještě před úsvitem jsme byli znovu 
na cestě. Pod vousy jsem si notoval 
zbojnickou písničku: „Na Kysuci pána 
není/ čo by ma dal do vezení/ Ani pán, 
ani kňaz/ čo by ma dal na reťaz…“ Vlci 
hranice neznají; pošetilý lidský výmysl 
neuznávají. Proto jsme – pokradmu 
jako vlci – překročili státní hranici me-
zi Půlgruněm a Markovem a ocitli se 
v Chráněné krajinné oblasti Beskydy, 
která je svou výměrou 1160 kilometrů 
čtverečních současně největší chráně-
nou oblastí České republiky. Za chvíli 
jsme si – na Studniční chatě za svěžího 
deštíku – už pochutnávali na báječných 
brynzových haluškách. 

Civilizace byla na dosah: ztratili jsme 
výšku sestupem do Mostů u Jablunkova 
a na rušné komunikaci zavzpomínali 
na smutný konec mladého medvěda. 
31. května 1996 se zde medvěd ➨

Na kole po Praze
Opět Vám přinášíme několik tipů na aktivní trávení volného času 
v Praze. Nyní jsou aktivity zaměřeny primárně na cyklistiku. 
Trasy jsou voleny tak, aby byly maximálně bezpečné a jsou 
vhodné zejména na rodinné výlety. Více tras a lokalit můžete 
najít na www.praha-sportovni.cz.

PODÉL BOTIČE
aneb kolem meandrů…

PODÉL VLTAVY A DRAHANSKÉHO POTOKA 
aneb přívozem mezi vltavskými břehy…

Výlet nás provede velice různorodým prostře-
dím. Sídliště a vilové čtvrti vystřídá stará 

venkovská zástavba a příroda okolí říčky Botiče.
Putování zahajujeme u koupaliště na březích 

Vodní nádrže Hostivař, která, společně s při-
lehlým lesoparkem, tvoří významnou rekreační 
oblast hlavního města. Přehrada byla dokonče-
na v roce 1962, aby zadržela vody říčky Botiče.

Ke koupališti není problém se dostat od sta-
nice metra Háje ulicemi stejnojmenného sídliště. 
U koupaliště, v ulici K Jezeru, uhneme doprava 
na cyklotrasu A226, po které dorazíme k Výstav-
ní ulici. Dále již cyklotrasu opustíme a budeme 
pokračovat vlevo po staré cestě podél Výstavní 
ulice, po 400m zahneme opět vlevo do Eukli-
dovy ulice. Při průjezdu touto ulicí je třeba dbát 
zvýšené pozornosti, neboť se pohybujeme v běž-
ném silničním provozu.

Za mostkem přes Botič zatočíme opět vlevo 
do ulice U Břehu, kterou se dostaneme ke břehu 
Hostivařské přehrady. Velice příjemná asfaltová 
cesta (cyklotrasa A23), která kopíruje břeh jeze-
ra, nás přivede k sypané 16 m vysoké a 110 m 
dlouhé hrázi. Po jejím shlédnutí pokračujeme 
dále, teď již po pravém břehu Botiče, který 
zde vytvořil velice pěkné meandrovité koryto. 
Bujná příbřežní vegetace chráněná jako přírodní 

19. stol. byl novorenesančně přestavěn, je však 
nepřístupný.

Hned za zámkem zahneme vlevo do ulice 
U Záběhlického zámku, která přechází do ulice 
Ke Spořilovu. Tady zatočíme vpravo na cestu 
vedoucí kolem velkého sportovního areálu, která 
nás dovede až ke břehu Hamerského rybníka. 
Ten v současné době prochází rozsáhlou rekulti-
vací. Podél pravého břehu rybníka se dostaneme 
ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie z první 
poloviny 12. stol. V blízké restauraci je možné si 
chvíli odpočinout.

Zpět budeme pokračovat nejdříve stejnou 
cestou kolem záběhlického zámku až k místu, 
kde cyklotrasa A23 opouští břehy Botiče a stou-
pá vzhůru k ulici Doupovská. Právě cyklotrasy 
A23 využijeme a vydáme se po ní, zdoláme 
stoupání a pokračujeme vlevo ulicí Doupovskou, 
kde mineme již dříve zmiňovaný Toulcův dvůr. 
Ulice se později stáčí prudce vpravo. První části 
zákruty využijeme, abychom vjeli přímo do ulice 
K Jezeru, po které podjedeme frekventovanou 
ulici K Horkám. V úseku ulic Doupovská a K Je-
zeru je nutné zvýšit pozornost vzhledem k běžné 
silniční dopravě.

Za podjezdem pokračujeme přímo, nyní již 
nefrekventovanou silnicí, stále po cyklotra-
se A23. Vystoupáme přilehlým lesoparkem, 
abychom záhy spatřili opět vody Hostivařské 
přehrady, k jejímuž koupališti, a tedy našemu 
výchozímu bodu, sjedeme.

památka Meandr Botiče, se táhne až do Zá-
běhlic. Břehové porosty jsou útočištěm mnoha 
chráněných rostlin a živočichů. V ulici U Břehu 
mineme postupně dvě restaurace s možností 
občerstvení, u druhé je i dětské hřiště. Přírodní 
prostředí se s blížící zástavbou pomalu mění, 
aby pak ulice vyústila v nové Hostivaři. Zde je 
opět možnost příjemného občerstvení v restau-
raci, u které zahneme vlevo do ulice Hostivařské, 
ta nás přivede zpět k Botiči. Tady musíme dbát 
zvýšené pozornosti při křížení ulice K Horkám.

Po mostě přejedeme na levý břeh říčky a úz-
kou uličkou hned u břehu pokračujeme dále 
na území původní staré Hostivaře osídlené již 
od 8. stol. Na Kozinově náměstí si můžeme chvíli 
odpočinout a rozhlédnout se. Ve stráni nad říčkou 
je možné spatřit, kromě zachovaných venkov-
ských stavení, i kostel sv. Jana Křtitele. Za zmínku 
určitě stojí i nedaleký Toulcův dvůr, ekologické 
centrum hlavního města Prahy. Jsou zde pořádá-
ny různé akce a programy pro celou rodinu.

Z Kozinova náměstí pokračujeme dále při 
levém břehu Botiče nejdříve pěšinou, pak asfal-
tovou silnicí a poté opět pěšinou až k můstku 
přes říčku, po které přejedeme na pravý břeh. 
Tím jsme se dostali do Záběhlic. Pravého břehu 
se držíme dalších asi 500 m. Ulicí a pěšinou se 
dostáváme k dalšímu mostku, po němž přejede-
me zpět na levý břeh. Po pěšině a ulicí Za Po-
tokem přijedeme k záběhlickému zámku, který 
stojí na místě původní tvrze. V druhé polovině 

k točně autobusu MHD. Rovně projedeme ulicí 
Pod Zámečkem až se dostaneme na Bílenecké 
náměstí v Dolních Chabrech, nejodlehlejší bod 
naší cesty. Zde si prohlédneme jednak památko-
vě chráněný Duchoslavův statek a hlavně kostel 
Stětí sv. Jana Křtitele, jednu z nejvýznamnějších 
a nejstarších románských památek na území 
hlavního města.

Poté se vrátíme zpět stejnou cestou Drahan-
ským údolím a podél Vltavy až k přívozu u útulku 
pro opuštěná zvířata. Zde, u budky přívozníka, 
je možné si zakoupit malé občerstvení. Přívozu 
využijeme k přeplutí na levý břeh, po kterém 
pokračujeme proti proudu po asfaltové cyklotra-
se A1. Ta u mimoúrovňové křižovatky Roztocké 
a Kamýcké ulice přechází do podoby chodníku. 
Po chvíli přijedeme ke druhému přívozu, kterým 
se vrátíme zpět na pravý břeh. Oba přívozy, které 
jsme použili, mají zajímavou historii. Od roku 
2005 resp. 2006 opět celoročně fungují pro veřej-
nost. Na pravém břehu se po stejné cestě, kterou 
už jsme jeli, vrátíme zpátky k parkovišti u ZOO.

Vlčí hranice na KysuciVlčí hranice na Kysuci
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Večerní bivak

o hmotnosti 130 kg (na Sloven-
sku staří medvědí samci dosahují až 
360 kg) střetl s projíždějícím kamionem 
a – pochopitelně na místě zahynul.

BESKYDY
Ztracenou výšku jsme opět muse-

li pracně získat prudkým stoupáním 
na Velký Polom (1067  m  n. m.). Polom 

dělal svému jménu čest – hřeben byl za-
tarasen vývraty. Ty však ztrpčovaly život 
pouze nám: právě hraniční hřeben mezi 
Velkým Polomem, Bílým Křížem a Bum-
balkou je znám častým výskytem vlčí 
smečky, pro něž padlé kmeny nejsou 
žádnou překážkou. Striktní rozdělování 
vlčí populace – na slovenskou a morav-
skou je – alespoň podle mého názoru 

– pošetilostí: rozloha vlčího teritoria je 
obrovská a může zasahovat do lokalit 
na obou stranách státní hranice.

Uvelebil jsem se na staletém vývratu 
za velkým Polomem. Když jsem se za-
klonil, hlava mi dosahovala na Sloven-
sko, zatímco nohy spočívaly v Česku. 
Ve výši nade mnou přeletoval krkavec. 
A zatímco jsem oči nechal popásat mezi 
línými oblaky, maně jsem vzpomínal 
na poslední slova Balady o křížovém 
králi, která „karpatský milenec“ Jaromír 
Tomeček svěřil své knize Hora hoří: 
„Letenky na sousední hvězdu se do-
sud nevydávají. Ba ne, útěkem by se 
nic nespravilo, tady nevyhraje ten, kdo 
uteče. Náš domov je zde, hic Rhodus, 
hic salta! Zde se přičiň, člověče, je v tvé 
moci, aby se ten labyrint světa stal 
rájem srdce.“

Romantickou pralesovitou krajinou 
jsme mířili na Muřinkový vrch. Při stou-
pání kamenitým terénem jsem dole pod 

sebou zahlédl tmavou siluetu velkého 
letícího ptáka: kohout tetřeva hlušce! 
Stavy tetřevů v Beskydech prudce po-
klesly – v současnosti žijí mikropopu-
lace těchto vzácných a impozantních 
ptáků jen v okolí Trojačky a Velkého 
Polomu. Naštěstí se rýsuje spoluprá-
ce s polskými ochranáři na vypouště-
ní v zajetí odchovaných tetřevů zpět 
do volné přírody.

Na Muřinkovém vrchu nás očekávala 
kamenná kaple z roku 1910 a pramen 
vody: ideální místo pro bivak. Za sou-
mraku jsme zkoumali okolí: z Muřinko-
vého vrchu vede rozsocha přes Úplaz 
na vrcholovou polanu proslulého pra-
lesa Mionší. „Po rozsoše sbíhají vlci 
do pralesa,“ napsal mně v dopise terén-
ní zoolog a výtvarník Ludvík Kunc.

HYSTERIE
Po roce 1995, kdy si vlci začali 

vybírat desátek na ovčích stádech, se 

➨

strhla v českých médiích „protivlčí hys-
terie“ – bulvární tisk získal vítané téma 
a všechny televize měly co točit. Často 
jsem přemýšlel o příčinách poprasku, 
který vlci způsobili v hlavách místních 
lidí, v televizních zpravodajstvích i v tis-
ku. Vysvětlení se nabízelo mnoho. Tu 
pravou příčinu asi nejlépe pojmeno-
val historik Yellowstonského národního 
parku Norman Bishop: „Jde o kontrolu 
veřejných pozemků, o změnu. Lidé se 
hluboce obávají změny a ztráty kontroly. 
Protože vlci si chodí, kam chtějí, a dělají 
si, co chtějí, reprezentují chaos nebo 
ztrátu řádu – našeho řádu, aby bylo 
rozuměno. My chaos kolem sebe ne-
máme rádi.“ Po osmdesátileté absenci 
šelem v Beskydech stáda ovcí nestrážili 
vhodní psi ani elektrické ohradníky. Stá-
da se pásla bez dozoru a často se ani 
na noc nezavírala do salaší. Při lovu 
hospodářských zvířat vlci neuplatňují 

➥ Dokončení na str. 4

S
tejně jako v loňském roce najdou outdoorové 
a zimní sporty své místo v obou křídlech ne-
přehlédnutelného pavilonu A. V pavilonu A2 se 

bude prezentovat část zúčastněných firem s nabídkou 
vybavení pro outdoorové aktivity. Prostory pavilonu 
doplní osvědčené a velmi oblíbené aktivity, jakými jsou 
kmenové lezení, lanovka či další lanové aktivity. Nebude 
chybět ani rozsáhlá výstava stanů.

Prezentace zimních sportů a druhá část outdoorově 
zaměřených firem bude umístěna v hale A1. Základem 
prezentace vybavení pro zimní sporty bude expozice 
lyží a ochranných přileb, která nabídne velmi širokou 
paletu modelů pro nadcházející sezonu. Všichni zájemci 
a milovníci lyžování se mohou zúčastnit loni velmi hojně 
navštívené aukce lyží, v rámci které lze získat nejnovější 
modely lyží za zvýhodněné ceny. Dějištěm aukce bude 
prostor podia, který bude hostit velmi zajímavé osobnosti 
ze světa horolezectví, sportovního lezení či jiných adre-
nalinových sportů.

Své místo bude mít outdoor a turistika také v rámci 
filmových a cestovatelských festivalů KOLEM SVĚTA 
a CYKLOCESTOVÁNÍ. Prvně zmíněný proběhne o ví-
kendu v sálech Kongresového centra, CYKLOCESTO-
VÁNÍ proběhne tradičně v sále MORAVA (pavilon A). 
Souběžně s veletrhem SPORT Life se budou jako každý 
rok konat ve stejném termínu veletrh Bike Brno a výsta-
vy Boat Brno a Caravaning Brno.

I nadále zůstává návštěvníkům možnost získat zvý-
hodněné vstupné. Návštěvník se v případě zájmu může 
před samotnou návštěvou veletrhu zaregistrovat na in-
ternetových stránkách veletrhu a získat tak zlevněnou 
vstupenku za 60 Kč. Jedinou podmínkou je mít k dis-
pozici funkční e-mailovou adresu. Tam bude zaslán 
registrované osobě poukaz na zlevněnou vstupenku 
ve formátu PDF.

DŮLEŽITÉ INFORMACE VE ZKRATCE…
Termín veletrhu: 7.–10. října 2010, Brno – Výstaviště
Otevírací doba:  Čtvrtek–Sobota: 9.00–18.00 hod.

Neděle: 9.00–16.00 hod.
Vstupné: Základní: 100 Kč
 Zlevněné:  60 Kč

Veletrh SPORT Life 
letos již o měsíc dříve

Tradiční a mezi sportovní veřejností stále 
více oblíbený veletrh SPORT Life změnil svůj 
termín. Jeho 9. ročník proběhne v areálu 
brněnského výstaviště již na začátku října, a to 
od 7. do 10. října 2010.

Pro více detailních informací sledujte průběžně internetové stránky www.sport-life.cz

Společnost PONDY K, s.r.o., se sídlem v Třebíči je tradiční 
český výrobce a distributor ponožek působící na našem 

trhu 20 let. Do portfolia její činnosti patří i poradenství, vývoj 
a návrhy funkčních thermo ponožek. Sezónní období a účel 
použití pro různé profesní nebo sportovní aktivity vyžadují 
ponožky odlišných parametrů, materiálů a úpletů. 
Pondy K, s.r.o. se historicky podílela na vývoji prvních 
českých vzorů funkčních sportovních a thermo outdooro-
vých ponožek. Výsledky vývoje a konstrukce technicky 
složitých úpletů najdete v řadě ponožkových kolekcí 
českých značkových firem. PONDY K, s.r.o. vyvzo-
rovala ve spolupráci s VÚP Brno pro českou 
armádu ponožky vzor 2000 – první české 
vojenské funkční ponožky. Dlouholeté zku-
šenosti z vývoje a testování pro vás pře-
nášíme a rozvíjíme v ponožkách PONDY 
K řady KS a Dr. Hunter.
Značkové sportovní a outdoorové po-
nožky KS jsou vyráběny z materiálů pro-
věřených v praxi, podložených zkouškami 
a certifikáty. Ponožky jsou dlouhodobě testo-
vány. Vyznačují se výjimečnými vlastnostmi 
při odvodu vlhkosti od chodidla, výbornou 
kvalitou a elasticitou úpletu. Vzory jsou 
rozděleny dle sportovních a freetime aktivit 
i sezónnosti. 
Dr. Hunter je profesně i sezónně ojedinělá kolek-
ce ponožek pro myslivce, lovce, rybáře a milovníky 
přírody. Multivrstvý systém pleteniny THERMOFIBRE udržuje 
nohu v tepelném komfortu, a to při jakékoliv fyzické zátěži. 
Ponožky řady KS a Dr. Hunter patří ke špičkovým výrobkům 
nejen funkčností, ale i provedením. PONDY K, s.r.o., zajistila 
ochranu a nezaměnitelnost těchto značkových ponožek spe-
ciální ražbou firemní pletařské kvality na jejich obaly. Choďte 
v ponožkách s garancí kvality.

Pondy K rovněž uvádí na český trh ponožky značky Heat 
Holders. Ty byly 2 roky vyvíjeny a následně certifikovány reno-
movaným britským testovacím úřadem a ohodnoceny stup-
něm „TOG RATING“ 2,34. Test byl proveden podle britského 
standardu BS 4745. Standardní THERMO ponožky mají stu-

peň hodnocení „TOG RATING“ okolo 1,5, kla-
sické oblekové ponožky mají stupeň 0,40. 
Jedinečná konstrukce úpletu a následné 

zušlechtění řadí thermoponožky HEAT 
HOLDERS mezi výjimečné výrobky. 

Ponožky HEAT HOLDERS nepatří 
do skupiny trekových ponožek 
pro delší horské túry. Použí-
vají je myslivci, rybáři, profese 

pracující v terénu, strážní služ-
ba i lidé trpící špatným prokrve-

ním končetin a následně chla-
dem. Zkrátka jsou předurčeny 

jako thermoizolační ochrana proti 
prochladnutí při omezeném pohy-

bu pro teploty pod stupněm mrazu.
 Ponožky PONDY K, řady KS, 

Dr. Hunter a Heat Holders najdete 
v nabídce našeho denně aktualizova-

ného e-shopu www.kupsiponozky.cz. 
Zaregistrujte se a najděte si svoji po-
nožku.

PONDY K, s.r.o., Řípovská 1038, 674 01 Třebíč
tel: +420 568 850 901, fax: +420 568 850 595

mob: +420 777 650 531, e-mail: pondy@kupsiponozky.cz 
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4 Vlčí hranice na Kysuci

➥ Dokončení ze str. 2 a 3

princip selekce (jako u své přirozené 
kořisti), nýbrž se snaží rozehnat stádo 
a hnát kořist na odlehlé místo, kde ji 
usmrtí a zkonzumují. Poněvadž domácí 
zvířata se (podle vlků) nechovají přiroze-
ně, může dojít u nestráženého dobytka 
i k nadměrnému zabíjení. Tak byly vlky 

uloveny postupně ovce u Bílé, ve Sta-
rých Hamrech (obyvatelé sepsali petici, 
v níž požadovali povolení k odstřelu vlků 
– naštěstí marně) a na dalších místech. 
Za úlovky vlků se často skrývaly i úlovky 
pytlačících psů (například v Horní Lom-
né přejel autobus dvě psovité šelmy; 
jejich těla byla odeslána k pitvě do Zem-

ského muzea v Brně a RNDr. Miroslav 
Šebela,CSc., jednoznačně konstatoval, 
že se jedná o německé ovčáky značné 
hmotnosti). „Protivlčí hysterie“ však po-
kračovala – nejmenovaný chovatel ovcí 
z Moravskoslezských Beskyd dokonce 
protiprávně vypsal odměnu 50 000 Kč 
za likvidaci vlků. Je tedy existence vlčí 
smečky pro chovatele ovcí hrozbou? 
Skutečnost ukázala, že nikoliv: lidé se 
poučili a svoje stádečka lépe hlídají 
– s vlky se do beskydských hor a na 
past vi ny vrátili i psi, přibyly elektrické 
ohradníky… Především je však nutno 
si uvědomit, že počet ovcí v Beskydech 
dramaticky poklesl: po roce 1989 se 
totiž stal chov ovcí prodělečným. Ovce 
chovají téměř výlučně malochovatelé. 
Podle zákona č. 115/2000 Sb. hradí 
škody způsobené vlkem na životě ne-
bo zdraví fyzických osob a na hospo-
dářském zvířectvu (resp. vymezených 
domestikovaných zvířatech včetně psů 
sloužících ke hlídání těchto zvířat) český 
stát prostřednictvím krajských úřadů.

ČERNÁ OSTRAVICE
Dalšího dne jsme si užívali nád-

hernou hřebenovku na Malý Polom. 
Nenápadné tabulky upozorňovaly, že tu 
pravidelně patrolují Vlčí hlídky (z hnu-
tí Duha a sdružení Beskydčan), které 
aktivně pomáhají chránit velké šelmy 
– rysy, medvědy a vlky. S pohledem 
upřeným na Lysou horu jsme sestou-
pili na Bílý Kříž. Značená stezka nás 
zavedla k romantickému kamenitému 
toku Černé Ostravice, lemovanému žlu-
tými ostrůvky blatouchů. Okolí říčky je 
zbrázděno divokými stržemi, které jsou 
proslulými lovišti vlků. „V Údolí Černé 
Ostravice nalézáme nejvíce pobytových 
znaků vlčí smečky, ale i tam je nejvíce 
ilegálně likvidovali „vlkobijci“ z vesnice 
Bílá,“ napsal mi Ludvík Kunc.

Náhle mí malamuti vzrušeně zavět-
řili a neodbytně nás vlekli do ústí jedné 
ze strží: jen malý kousek od asfaltové 
silničky jsme na zeleném pažitu obje-
vili kobereček jelení srsti – neklamné 
známky úspěšné vlčí zimní kořisti.

Chladivý vánek odnášel na svých kří-
dlech okvětní pyl, který na průzračných 

tůních Černé Ostravice maloval něžné 
abstraktní obrázky.

VLČÍ BUDOUCNOST
Po bivaku za vesnicí Bílou u říčky 

Smradlavy (vtéká do ní sirovodíkový 
pramen – odtud její „potupné“ jmé-
no) jsme vyrazili směrem na Salajku. 
Za hájovnou jsme vstoupili do stejno-
jmenné přírodní rezervace, kterou vlci 
často při svých loveckých potulkách 
navštěvují. Liduprázdná deštivá ces-
ta nás vedla přes Bumbalku a Třeštík 
na nejvyšší vrchol Vsetínských vrchů – 
Vysokou (1024  m  n. m.). A potom přes 
věhlasný Soláň a Vsackou Tanečnici 
(912  m  n. m.) k Rožnovu pod Radhoš-
těm. Z husté mlhy před námi se – jako 
mávnutím kouzelného proutku – vyno-
řily siluety ovcí a koz střežené siluetou 
pastýře se špičatou kápí z přeloženého 
pytle. Kráčeli jsme prastarou horskou 
krajinou, do níž odnepaměti nedílně 
patřili lesy, pastviny, jeleni, ptáci, li-
dé se svými stády, medvědi, rysové, 
vlci… Nezbývalo než doufat, že tomu 
tak bude i nadále. Vlci mají přirozené 
kořisti v Moravskoslezských Beskydech 
i v sousední Kysuci dost a dost. Legis-
lativa velké šelmy chrání. V čem tedy 
tkví hlavní příčiny jejich ohrožení? Ne-
pochybně v odmítavém až nenávistném 
postoji široké veřejnosti a v nelegálním 
odstřelu. Vlky chrání především jejich 
nedůvěřivost, ostražitost, inteligence 
a dokonalé smysly… Určitým hypote-
tickým nebezpečím může být i jejich 
genetická izolovanost a fragmentace 
jejich biotopu.

John Murray ve své antologii Out 
Among the Wolves, Contemporary Wri-
ting on the Wolf, píše: „Lidstvo vlka 
potřebuje. Vidíme ve vlkovi ty hodnoty 
a rysy, bez kterých sami jako druh za-
hyneme. Lidská bytost bez rodiny, bez 
kořenů, bez práce, lidská bytost bez 
smyslu domova, místa a společenství je 
jako vlk bez jeho smečky, jeho domov-
ského teritoria, jeho smyslu sounáleži-
tosti, účelu a jistoty. Člověk se stává od-
cizeným, vystrašeným, oportunistickým, 
nemorálním a především osamělým. 
Společnost – ba co hůř, svět – sestáva-

jící z takových lidí, ztrácí svůj střed, svůj 
odkaz, a je docela možné, že rozhodla 
o svém pádu. Vlk… nám připomíná to, 
na co nesmíme zapomenout: že naše 
počátky jsou tam venku, v chladné vě-
trné krajině času a že i navzdory vše-
mu pozlátku a pastem civilizace stále 
zůstáváme neodmyslitelnou součástí 
přírody.“

Do Rožnova jsme sestupovali již 
za tmy. Světla města se mísila s miliar-
da mi hvězd a přivřel-li člověk oči – 
splývala v jedno. Za zády se nám ozva-
la sova. Vzduch voněl horami, lesem 
a nadějí: snad zvítězí rozum a srdce 
a Slováci i Češi svou divočinu a šelmy, 

které do ní nedílně patří, uchrání před 
tmářstvím a sobectvím. Zaklonil jsem 
hlavu – oblohou se táhla světelná cesta 
Mléčné dráhy a já si vybavil slova Willia-
ma Horwooda z jeho Času vlků: „A pak 
uslyšel, jak se starý vlk směje smíchem 
vyplněných mladických snů a objeve-
ných nadějí. Uslyšel, jak tlapa zavadila 
o uvolněný kámen, a ten zvuk zazněl 
jako sprška světelných jisker, která jako 
by utvořila vlčí stezku ke hvězdám…“

JAROSLAV MONTE KVASNICA
Foto: Filip Chludil 

Vodácký triatlon EPPI

Vodácký triatlon EPPI pro nejmenší Veselské pískovny

Již podesáté se o poslední srpno-
vé neděli uskutečnily na veselské 

pískovně vytrvalostní plavecké závody 
Veselská hodinovka. V počátcích se zá-
vodu účastnili pouze rekreační plavci, 
letos podruhé je součástí Českého po-

háru dálkových plavců (disciplíny 1, 3, 
5 a 10 km). Závod na 1 km pro příchozí 
byl zachován. 

Oblíbená orientační akce pro cyk-
listy Krčínův labyrint v kraji rybníků 

Do Veselí nad Lužnicí se sjíždějí rekreační i vrcholoví sportovci
se koná již po 24. předposlední zářijo-
vou sobotu. Na startu obdrží účastníci 
seznam rybníků s kódy, kterými jsou 
jednotlivé rybníky na hrázích označe-
ny. Trasu od 10 do 125 km si každý 
volí sám. Jízda bývá stejně okouzlující 
jako názvy některých rybníků: Naděje, 
Rod, Překvapil, Měkký, Strakatý, Lás-
ka, Skutek, Víra, Dobrá vůle a další. 
O pohostinnosti Třeboňska svědčí řada 
občerstvovacích míst na trase.

Závěrečnou sportovní akcí letošní 
sezony je 8. ročník Vodáckého triatlonu 

EPPI. Triatlon se koná u příležitosti 
Dne epilepsie. Je českou variantou ka-
lifornského triatlonu EPPIE’S GREAT 
RACE. Tato sportovní akce je speci-
fická tím, že k tradičnímu běhu a jízdě 
na kole se místo plavání pádluje po Ve-
selské pískovně a že štafetové kategorie 
umožňují účast nejen jednotlivců, ale 
i týmů různého věku a fyzické zdat-
nosti. Stejně jako v minulých letech je 
snahou organizátorů ukázat, že tako-
véto sportovní aktivity se mohou bez 
rozdílu účastnit všichni, tedy i dospělí 
a děti s epilepsií. Kromě samotného 

závodu proběhne na místě i Mistrovství 
ČR zdravotníků ve vodáckém triatlo-
nu a závod určený nejmenším dětem 
ve věku od tří do osmi let. Přihlásit se 
může každý na webových stránkách 
www.vodackytriatlon.cz.

ZAŠKRTNĚTE SI V KALENDÁŘI
18. 9. Krčínův labyrint

25. 9. Vodácký triatlon EPPI

Na vaši účast se za pořadatele těší Infocentrum Veselí nad Lužnicí
Náměstí T. G. Masaryka 25, 391 81 Veselí n. L., tel. 381 548 180

Více informací na www.veseli.cz 
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Průvodce Maďarskem řady Rough Guides je u 
cestovní příručkou po této bohaté a zajímavé 

středoevropské zemi.

Turistický průvodce zahrnuje:
–  pojednání o významných městech a paměti-

hodnostech, počínaje elegantní Budapeští přes 
historická města v romantickém dunajském 
ohbí až po zapadlé malebné vísky Severomaďar-
ského středohoří

–  doporučení míst, kde se můžete ubytovat, dát 
si něco osvěžujícího k pití či okusit některou ze 
specialit místní kuchyně

–  informace o vinných sklípcích, kde můžete 
ochutnat ta nejlepší z proslulých maďarských 
vín

–  tipy na nejrůznější túry a procházky, včetně 
plaveb po Dunaji, turistické výšlapy do hor a vy-
jížďky na koni po Velké uherské nížině

–  informace o maďarských dějinách, hudbě a kul-
tuře

–  mapy a plánky všech oblastí a měst
–  barevnou fotografickou přílohu

Formát: 132 × 197 mm, 480 + 28 
stran, brožovaná vazba šitá i lepe-
ná. Běžná cena: 598 Kč.

Region Orlicko-Třebovsko se z podnětu svých příznivců v březnu letošního roku 
přihlásil do soutěže „Česká dopravní stavba“, tradičně vypisované Ministerstvem 
dopravy a Státním fondem dopravní infrastruktury, se svou sítí cyklostezek údolími 

Tiché Orlice a Třebovky. Vkročení mezi elitu českého dopravního stavebnictví bylo opatrné 
a s náležitou úctou k ostatním 42 přihlášeným stavbám (dálniční úseky, železniční uzly, 
křižovatky), k odborné desetičlenné porotě, složené z významných osobností českého sta-
vitelství a k zaštiťujícím autoritám, mezi nimiž nechyběl ani premiér vlády ČR Jan Fischer.

Čas nenápadně plynul a dostalo se nám prvního příjemného překvapení v podobě 
pozvánky na nominační večer 19. 5. 2010 a tam, v Martinickém paláci na Hradčanech, 
převzetí diplomu jednoho z 15 finalistů. To jsme už začínali tušit, že vskutku unikátní čty-
řicetikilometrová síť cyklostezek, realizovaná a provozovaná naším svazkem obcí, může 
svými technicko-ekonomickými parametry, šetrným vsazením do krajiny a hlavně užitnými 
kvalitami obstát i ve velmi silné konkurenci skvělých velkých miliardových staveb. Pozván-
ka na galavečer už signalizovalo něco významného:

Na slavnostním večeru v Betlémské kapli 25. května Cyklostezky Regionu Orlicko-
Třebovsko získaly významné ocenění, Cenu SFDI v soutěži „Česká dopravní stavba 
roku 2009“.

Děkujeme všem, kteří přispěli k tomuto úspěchu, Pardubickému kraji – Romanu 
Línkovi a Petru Šilarovi, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Evropské unii a celému 
projektovému a dodavatelskému týmu.

Ocenění není spojeno s finanční prémií, možná právě proto si ho více vážíme a je pro 
nás i motivací k realizaci dalších vizionářských projektů. Cyklostezky v jistém slova smyslu 
naplňují slova zakladatele olympijského hnutí Pierre Coubertaina, který už v roce 1896 
řekl: „…stavte co nejvíce otevřených veřejných hřišť.“ Naše cyklostezky jsou dokonalým 
příkladem vytvoření podmínek ke sportu pro všechny bez omezení a opakovaný monito-
ring potvrzuje jejich vysokou frekventovanost – o právě uplynulém víkendu bylo chvílemi 
až přeplněno, ve švech praskala cyklostezka v celé své délce i odpočívky a občerstvení 
na trase.

HEZKÝ DÁREK KE KULATÉMU VÝROČÍ
První část cyklostezek zvítězila v roce 2008 v soutěži „Sprinter roku“ organizované 

v oblasti cyklodopravy společností Unilever. Celá síť cyklostezek získala Cenu SFDI v sou-
těži „Česká dopravní stavba roku 2009“ právě letos, kdy si svazek ROT připomíná 10 let 
své existence. Pro všechny, kteří se na vzniku tohoto skvělého projektu podíleli, je ocenění 
jak poděkováním za práci dosavadní, tak i výzvou k iniciativám příštím.

Více na www.orlicko-trebovsko.cz v rubrice „aktuality“
- PR -

Cyklostezky Regionu Orlicko-

Třebovsko uspěly v soutěži 

„Česká dopravní stavba roku 

2009“

T
ak i takhle nějak může vypadat 
adventure racing. Tento sport, 
kdy čtveřice závodníků (z nich 

minimálně jedna žena) překonává 
non-stop několik set kilometrů během, 
na kole, na in-line bruslích, plaváním 
i lodi za pomoci navigace mapou, mívá 
mnoho podob. Do těchto disciplín bývá 
jednotlivými pořadateli vloženo mno-
ho dovednostních disciplín – slaňová-
ní, skálolezení, canyoning, orientační 
běh… Zkrátka, co místní terén nabízí. 

CZECH ADVENTURE RACE 2010
Osmnáctého srpna 22:00, Ledeč  
nad Sázavou – Je středa večer. 
Místo abych koukal v televizi 
na předkolo Ligy mistrů, tak 
jsem někde na silnici nad 
Ledčí nad Sázavou, všude tma 
a kolem se míhají světélka. 
Jsou to závodníci, kteří ještě 
bruslí do kopce ke kontrole, 
zatímco já se řítím šedesátkou 
na bruslích z kopce a doufám, 
že zvládnu dojet na rovinku 
a dobrzdit.

A jako každý rok, druhou půlku 
prázdnin našemu týmu ozdobilo Mi-
strovství ČR v Adventure racingu – 
Czech Adventure Race. Letos nás orga-
nizátoři zavedli do Ledče nad Sázavou 
a během skoro 500 km závodu jsme si 
měli možnost pořádně prohlédnout blíz-
ké i vzdálené okolí z různých perspektiv.

Logisticky vypadal závod snadně – 
neustále se budeme vracet do kempu 
ve Sluneční zátoce, kde vždy přezbro-
jíme na další disciplínu. Jedinou výjim-
kou byla kombinace lodě a bruslí/treku.

Ve středu v 10 dopoledne vše vy-
pukne, netrpělivě čekáme, až pan sta-
rosta Ledče foukne do vuvuzely a od-
startuje závod. Vyrážíme jak divá zvěř 
na orientační prolog. Ten je poměrně 
dlouhý, cestu nám zpestřuje běh přes 
čerstvě pohnojené pole (když pohno-
jené, tak hnojem) a krátký hradní ori-
entační běh se slaňováním. A tam při-
chází první a dost zásadní potíž. Jiřík 
si cestou do schodů zrušil koleno a už 
ho neohne. Po hodině závodu… Tuhle 
situaci už znám a s výhledem na další 
závod to nevypadá vůbec dobře. V de-
pu jsme téměř poslední, ale jsme suve-
rénně první tým, který se nechá ošetřit. 
Obstříknout, zpevnit, sednout na kolo 
a jedem. Máme před sebou 100  km 
na kole, snad to půjde.

Nějak to jde, jedeme opatrně, jsme 
na chvostu pole, ale postupně začínáme 
sjíždět týmy před námi. Na cyklistic-
kých etapách je většinou spousta mož-
ností se vzájemně tahat, a tak většina 
silnějších závodníků v týmu má na sed-
lovce připevněné nějaké jednoduché 
tahací zařízení a my nejsme výjimkou. 
Aby to nebylo málo, než dojedeme přes 
trosky Siónu k vloženým disciplínám, 
dvakrát jsme píchli. Čeká nás lezení, 
Bolsův kros s plaváním a canyoningem 
a jumarování se slaněním. Tam také 
zjišťuji, proč se cítím od rána tak div-
ně – mám horečku. To není dobré, ale 
závodit se s ní zatím dá. Jedno je jisté 
– buď mě položí během závodu, nebo 
po závodě. Jako tým se zasekáváme jen 
na jumarování, kde to pár týmů před 
námi ucpalo a je tam velká fronta. Jiřík 
má mezitím novou bandáž na koleno 
a při odjezdu jsme už někde ve středu 
pole a po dalších 50  km na kole jsme 
poblíž medailových umístění. Pořád je 
ale na dostřel spousta týmů.

V depu rychle popadáme brusle 
a vyrážíme na 55 km bruslicího treku – 
v noci. Je 11. hodina závodu, přichází 
první noc a podle mapy to vypadá, že 
nás čekají hodně prudké sjezdy. Bu-
deme muset brzdit, brzdit, brzdit. Já to 
moc neumím, a tak postupně střídám 
různé techniky brždění – brzdička, se-
běhnout kopec pěšky, nebrzdit a doufat, 
ustlat si a zabrzdit zadkem (ideálně 
v trávě) a tak dále. Při jízdě „nebrzdi 
a doufej“ mám smrt v očích. Kopec má 
asi 6 km. Naštěstí vím, jak vypadá (jeli 
jsme stejnou cestou nahoru), tak jen 
doufám, že zvládnu dojet až pod něj, 
kde je možné dobrzdit na rovině. Po-
vedlo se, ale víckrát to zkoušet nebudu. 
V dalším sjezdu jsem si ale ustlal, jen 
ta tráva nebyla k dispozici. Nad ránem 
dobruslíme zpět do depa a přesedáme 
do lodí.

Letošní 60km kanoistická etapa je 
obzvláště zajímavá. Nejenže v sobě má 
vložené lezení v Kácově, ale kontroly 
jsou navíc umístěny spíše v okolí řeky 
(na kopci, proti proudu na přítoku atd.), 

celá posádka se může rozdělit a je tak 
dost prostoru pro taktiku. V lodi to-
ho moc nestrávím, běhám po okolních 
kopcích pro kontroly a to mě baví. 
Píše se 26. hodina závodu a přijíždíme 
na lezení. Tam je plno, ale zvládáme 
to velice rychle, všechno vybouchá-
me s přehledem nahoru a pokračujeme 
směrem do Českého Šternberka. V tuto 
chvíli jsme na 4. místě, ale kromě 
vedoucího týmu je závod ohromně vy-
rovnaný, a tak pořád někoho potkáváme 
a někdo potkává nás. Aspoň to není 
nuda. Jirka v depu potkává záchranáře 
a ti si zase hrají s jeho kolenem. 

A my si jdeme na dalších 70 km hrát 
s bruslemi. Část stíháme ještě za světla, 
ale většinu etapy halí tma. Bohužel, 
v prvním kopci se mi „daří“ zlomit 
hrot hůlky a zbytek etapy jedu tedy jen 
na jednu hůl. Celá etapa se jede na as-
faltu hodně proměnné kvality (někdy 
o asfaltu nemůže být ani řeč), a tak je 
to o dost větší adrenalin. Nikdy nevíte, 
kdy asfalt skončí, objeví se díra nebo 
jakýkoliv kámen a ocitnete se vzhůru 
nohama. Nad ránem jsme opět (a ten-
tokrát naposled) v depu. Už nás čeká 
„jen“ poslední etapa a do ní vložená 
taškařice. Je to etapa pravdy – 190 km 
na kole – a zadarmo rozhodně nebude.

Není na co čekat, ještě za tmy vy-
jíždíme. Máme za sebou 44 hodin 
a zatím žádný spánek, tak si musíme 
pohnout, abychom nezačali usínat. To 
je docela nepříjemné, obzvláště na ko-
le. Za úsvitu a pravděpodobně největší 
zimy dorážíme ke vložené disciplíně 
– orientačnímu běhu/plavání v lomech. 
Pro většinu kontrol je potřeba plavat, 
a to nás spolehlivě probere, na spánek 
nemáme nikdo ani pomyšlení. A dál to 
chce jen šlapat do pedálů a vzájemně 
se tahat. Lipnice nad Sázavou, Želiv, 
nedostavěný most na Švihově, Velký 
a Malý Blaník a 100 km uteče jak voda. 

Bohužel, pod Blaníkem, na tomto 
nejslavnějším místě české historie, kde 
se však nikdy nic nestalo a pořád se 
na to jenom čeká, naše pouť částečně 
končí. Ne, že bychom se tam utábořili 

a byli tam dodnes, ale doslova přetaže-
ný Jirka (dost tahal na kole) se tam vy-
čerpáním sesunul k zemi. Nepomohlo 
ani dotáhnout ho k hospodě (která byla 
nakonec zavřená), ani čaj s vývarem 
vyškemraný od místních. Zabalili jsme 
jej do izolační fólie a nechali spát, 
občas jsme jej zkusili nakrmit, snad se 
vzchopí. Když se ani po dvou hodinách 
nepodařilo dát Jirku do kupy a nejevil 
známky zlepšení, zavolali jsme zdra-
votníky a ti si pro něj přijeli. Částečně 
tak pro nás závod skončil. 

Ale jen částečně. Jsme promrzlí 
z čekání na sanitku, ozvala se moje 
horečka, ale pokračujeme dál. Máme to 
už jen asi 80  km na kole do cíle. Cestou 
si na půl hodiny zdřímneme v depu 
v Českém Šternberku, ale spíše vy-
mrzneme, než že by nám to pomohlo. 
A taky se ozve horečka. Před sedmou 
hodinnou ranní, po 69 hodinách, do-
jíždíme do cíle. Jsem rád, že to máme 
za sebou, ale něco tomu dojezdu do cíle 
chybí – Jiřík.

Rád bych si užil pocit překonání tra-
ti, ale nemám na to čas. Po 69 hodinách 
jsem promrzlý a mám asi tak 20 minut, 
než adrenalin opadne a dostihne mě 
horečka. Rychle vzít ručník, židli a jít 
si sednout do sprchy. To ještě stihnu, 
ale to je tak vše. Všechno ostatní už 
provádím až do večera jako chodící 
mrtvola. Večer na sobě necítím úna-
vu z 500  km, ani nevyspání prakticky 
po třech nocích, ale regulérní horečku. 
Je však večírek a několik Paralenů, piv 
a trochu moravské slivovice mě do dru-
hého dne spolehlivě vyléčí. Zbývá tak 
spousta zážitků a jedna silniční vyrážka 
na pozadí.

PAVEL PALONCÝ
tým ČEPS Ekonom Outdoor Praha

VÝSLEDKY:
1. AlpinePro/Nutrend/Merida 54:44
2. Kompar Xstream 59:21
3. Husky 60:34
4.  WarmpeaceAdventureTeam/

VŠSK UHK 62:40
5. OpavaNet/Tilak/Merida 63:00
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Komfortní energie pro Vás

Pražská energetika, a. s. 
Na Hroudě 1492/4, 100 05  Praha 10
Zákaznická linka PRE: 267 055 555
pre@pre.cz • www.pre.cz

Fandíme úspěšným!
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➥ Dokončení ze str. 1

Gorily jsou obecně rozděleny do tří 
skupin – západní nížinné, východní 
nížinné a horské, které se od nížin-
ných odlišují delší srstí a širší hrudí 
i čelistí. Gorily stráví třetinu dne hle-
dáním stravy, třetinu krmením a zby-
tek odpočinkem. Pohybují se ponejvíce 
po zemi na všech čtyřech, ale často se 
po potravě natahují a stojí tak na dvou 
nohách. Nejraději jedí bambusové vý-
honky, pupeny stromů a divoký celer, 
nepohrdnou ani hmyzem a mravenci. 
Stádu dominuje mohutný šedohřbetý 
samec, udává směr pohybu a místa od-
počinku. Každá gorila si na noc staví 
svůj úkryt, který ráno zase opouští. 
Skupina má okolo 10 –15 jedinců a pla-
tí zde pevná hierarchie dle věku. Doba 
březosti u samic trvá okolo osmi a půl 
měsíce a mládě prvního půl roku stráví 
jen v matčině náručí či později na jejím 
hřbetě. Až okolo tří let věku se gorilí 
mládě začíná osamostatňovat.

Stopování goril je nyní velice popu-
lární ve Rwandě i Ugandě, v DR Kon-
go je situace díky nestabilní politické 
situaci složitější. Za den se v Ugandě 
vystaví 24 permitů (povolení). Cena je 
500 USD za osobu, rezervace se pro-
vádí prostřednictvím www.uwa.or.ug 
měsíce dopředu. Navštěvují se tři gorilí 
skupiny: Mubare (10 ks), Habinyanja 

Zemědělské plochy stále ukrajují džungli

Hlavní silnice vesnice Buhoma, v pozadí Virunga

Příprava průvodců před výpravou za gorilami

Co je náplní činnosti Asociace hotelů 
a restaurací?

Úkolů je víc než dost, poskytujeme rozsáh-
lou škálu služeb členům zmíněné asociace, 
kteří potřebují odbornou pomoc, rady, v oboru, 
kde nikdy nevíte, co bude zítra. Jsme vlastně 
servisní organizace, jejíž náplní je nejen po-
radenská činnost, ale pořádáme i semináře, 
školení managementu i personálu, kontrolu-
jeme i certifikované členy asociace, zda je 
jejich činnost v souladu nejen se zákony České 
republiky, ale i se směrnicemi Evropské unie. 
Hájíme také zájmy členů asociace ve sporech 
a peripetiích např. s kolektivními správci práv 
autorských, či se státní správou, ale i dalších 
subjektech při podnikání, popularizujeme i po-
zitivní výsledky jejich práce v médiích doma 
i v zahraničí. Cílem asociace je, aby hotely 
a restaurace měly rovnocenné postavení v hos-
podářství republiky, tak jak je to běžně ve vy-
spělých evropských zemích a podpora kvality 
jejich služeb a tím i zvyšování jejich konkuren-
ceschopnosti na trhu. Jsme členy HOTREC, 
obdobné organizace při Evropské unii.

Které problémy řešíte nyní?
Největším dlouhodobým problémem je 

podcenění cestovního ruchu a potažmo oboru 
hotelnictví a gastronomie v rámci ekonomiky 
České republiky, i když máme již dlouhé roky 
velice příznivé výsledky. Ze strany příslušných 
orgánů nám není věnována dostatečná po-
zornost k tomu, aby se prestiž oboru ještě 
zvýšila. Týká se to třeba legislativy, některých 
směrnic a nařízení, podmínek pro efektivnější 
podnikání. Nedávno byla uveřejněna studie 
KPMG o cestovním ruchu, která prokazatelně 
dokazuje důležitost oboru nejen co se týče mj. 
i nezanedbatelné výše odvodu daní do státního 
rozpočtu, ale i zaměstnanosti, kdy obor může 
ve velice krátké době absorbovat nyní neza-
městnané osoby, zaškolit je, zatímco teď žijí 
z různých sociálních dávek od státu.

 Využívá cestovní ruch u nás svých poten-
cionálních možností?

Na Ministerstvu pro místní rozvoj byla ne-
dávno zpracována výše uvedená studie, která 
dokazuje na základě fakt a čísel pozitivní 
přínos cestovního ruchu pro naši republiku. Pro 
zajímavost ze studie vyplývá, že z každé stoko-
runy, kterou u nás domácí i zahraniční turista 
odvádí, dostává stát 41 Kč. Obraty cestovního 
ruchu přitom dosahují ročně téměř 98 miliard. 
Pokud se návrhy, které MMR a Celostátní kole-
gium cestovního ruchu, založené mimo jiné na 
této studii, začnou v co možno krátké době re-
alizovat, bude cestovní ruch i v České republice 
tam, kde je ve vyspělé Evropě.

Podporují jej vládní orgány, instituce, par-
lament dostatečně?

S výjimkou předchozí úřednické vlády zau-
jímal cestovní ruch v polemikách o něm okra-
jovou roli, nebo se o něm nemluvilo vůbec. 

Dám vám jeden příklad. V parlamentu jsme se 
snažili propagovat cestovní ruch, kdy náš obor 
reprezentovali snad všichni, kdo v něm něco 
znamenají a na jednání s námi přišli jen dva 
poslanci, což byl doslova trapas.

Mají zahraniční návštěvníci letos o pobyt 
v republice menší zájem?

Podle statistik, které máme k dispozici, je 
jejich počet v podstatě stejný jako v minulých 
letech. Negativní změnou však je, že přijíždějí 
méně movití návštěvníci, kteří v ubytovacích 
zařízeních, ale nejen v nich, utrácejí podstatně 
méně peněz.

Není v některých městech hotelů, stejně 
jako supermarketů, až příliš?

I přes světovou ekonomickou krizi, která 
se samozřejmě dotýká i naší republiky, se 
stále stavěly i staví nové hotely, někde i celé 
komplexy, které často zejí prázdnotou. Mana-
gement v nich nabízí ceny o 30–50 % nižší, 
než tomu bývalo ještě před několika lety. Nižší 
je nejen obsazenost, ale i celkový ekonomický 
přínos. Obávám se, že některé hotely se budou 
muset zavřít, protože jejich vedení nedokázalo 
adekvátně reagovat na změněné ekonomické 
podmínky. Dalším závažným problémem je, 
že některé zrekonstruované hotely zdaleka 
neposkytují standard služeb, jež jsou běžné 
v evropském měřítku, i když uvádějí, že jsou tří, 
čtyř či dokonce pětihvězdičkové. Chybí třeba 
odpovídající parkoviště, recepce, pokoje jsou 
poddimenzované, nemluvě o úrovni služeb. 
Kontrola úrovně těchto zařízení je nedostateč-
ná, nemluvě třeba o tom, že se stavějí leckde 
tam, kde by stavební povolení vůbec neměly 
dostat. Pokud jsou hotely členy naší asociace, 
je jejich kvalita standardně vysoká. Od letoš-
ního roku jsme zavedli mezinárodní systém 
klasifikace hotelů v rámci aliance Hotelstars 
Union, shodnou s dalšími šesti evropskými, 

které se do tohoto projektu zapojily. Patří mezi 
ně mimo jiné Rakousko, Německo, Maďarsko, 
Holandsko, připravuje se Švýcarsko a další 
země EU již zvažují využití tohoto systému. 
Samotné ubytování, byť kvalitní, však v součas-
nosti už nestačí.

Jaké doplňující služby, včetně outdooro-
vých možností, by měly být poskytovány?

Problémem v celé republice je, když se řek-
ne cestovní ruch, tak všichni vidí jenom hotel, 
restauraci, možná cestovní kancelář, což je dru-
hotná záležitost. Uvedené faktory totiž jen na-
pomáhají tomu, jaký by měl vlastně být cestov-
ní ruch. Nikdo vám už dnes nepojede do místa 
tam, protože tady stojí hotel, třeba sebelepší. 
Pokud nemáte zážitky z dovolené, spojené 
s cykloturistikou, jízdou na koni, nordic walkin-
gem, adrenalinovými sporty, kanoistikou aj., 
nemáte důvod se do místa vracet. To jsou pře-
ce věci, kvůli kterým lidé jezdí na dovolenou, ne 
kvůli dívání se na televizi. Bohužel v mnoha ho-
telích či v jejich blízkosti chybí bazén, tenisové 
kurty, boulderingové stěny, fitcentra, zařízení, 
kde se mohou máma i táta vyřádit a děti jsou 
pod kontrolou, nebo se sami do těchto činností 
aktivně zapojují. To je ta přidaná hodnota, kte-
rou hledají ti, kteří nechtějí, nebo z finančních 
důvodů nemohou do zahraničí a chtějí strávit 
dovolenou, víkendy v republice, a to nejen 
v krásné přírodě, ale i při aktivním pohybu v ní. 
Příkladem pro nás mohou být zkušenosti z Ra-
kouska, z poslední doby třeba z okolí Lipenské 
přehrady, kde se nejdříve vybudovala mola pro 
jachty, lodě, k nim přibyly cyklostezky, budují se 
sjezdovky, a to v místech bývalého vojenského 
prostoru s požehnáním ochránců přírody, jezdí 
se zde na bruslích, zájemci jsou ubytováni 
v příjemných chatách, bungalovech. Jedná se 
zde o mezinárodní spolupráci, ale proč to jde 
tady, a ne třeba v Krušných horách, kde jsou 
adekvátní možnosti, zejména pro zimní outdoor 
v součinnosti se Saskem?

Kam jezdíte relaxovat vy?
Rozhodně ne tam, kde je příliš mnoho lidí, 

mám rád klid a pohodu, soukromí. Mojí oblíbe-
nou destinací jsou Černovice, kde u rybníka, 
v lesích nacházím to, co mi tady v hektickém 
prostředí chybí. 

Každý z nás má nevyplněné přání…
Byl bych rád, abychom se každý půlrok 

nesetkávali s novým ministrem, jeho nomino-
vanými náměstky, vrchními řediteli. Zatím byla 
bohužel s výjimkou úřednické vlády praxe tako-
vá, že nový ministr si do úřadu přivedl své lidi, 
kteří ale většinou o problematice cestovního 
ruchu moc nevěděli. Když už ji začali zvládat, 
přišla nová gartinura. V posledních letech byl 
ministr ve funkci průměrně jen osm měsíců, to 
se těžko spolupracuje a komunikuje. Snad to 
nyní bude lepší a budeme jednat s lidmi, kteří 
této sféře doopravdy rozumí.

– mm –

HOTELY A OUTDOORHOTELY A OUTDOOR
Rozhovor s Ing. Pavlem Hlinkou, prezidentem Asociace hotelů a restaurací České republiky

Ing. Pavel Hlinka

(18 ks) a Rushegura (15 ks). I když 
se mnoho mezinárodních organizací 
(např. www.gorillafund.org) snaží pod-
porovat místní černošské komunity, tak 
přesto drtivá většina peněz ze vstupné-
ho jde především do kapes vlády a ne 
na lokální rozvoj (který je navíc brzděn 
regulováním zemědělských a lovných 
ploch).

Při našem pobytu v Ugandě navště-
vujeme národní park Bwindi Impene-
trable s rozlohou 330 km². V dusném 
raním parnu vesnice Buhoma se rozdě-
lujeme na tři skupiny po osmi turistech, 
černý průvodce nám pouští video s go-
rilí tematikou a potom probíhá ústní 
školení, co se smí a nesmí: nemocní ne-
smějí navštěvovat gorily, které jsou ná-
chylné k lidským nemocem, v blízkosti 
goril se nesmí kouřit a jíst, je zakázáno 
fotografovat s bleskem, nesmí se mlu-
vit nahlas a gestikulovat, nezanechávat 
žádné odpadky ani slupky od ovoce 
a dětem do 15 let je přístup odepřen.

Stopaři mezitím už dávno vyrazili 
s vysílačkami k místu, kde byly gorily 
skupiny Rushegura včera odpoledne 
naposled spatřeny. Mírným tempem 
vycházíme po vyšlapané cestě, dopro-
vázejí nás ještě čtyři nosiči. Průvodce 
odbočuje do listnatého pralesa na zá-
kladě znamení – ulámaných větvi-
ček – která zanechávají stopaři. 

DO UGANDYDO UGANDY

➨
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Cestou necestou se 
škrábeme do prudkých 
hřebenů a zase kloužeme 
dolů, hustá vegetace na-
štěstí nepropouští pálící 
tropické slunce. Najed-
nou zůstáváme stát a če-
káme, průvodce dostal 
vysílačkou pokyn k pauze 
od stopařů, protože sledo-
vali falešnou stopu. V tro-
pickém horku pralesa vy-
nikají různé hmyzí zvuky 
a čekání se prodlužuje. 
Musíme se vrátit stejným 
směrem a vyrážíme úplně 
jinam. Ze stromů někdy 
spadnou štípaví mravenci 
a kdo nemá dlouhé ruká-
vy a nohavice, musí tr-
pět. K poledni najednou 
zastavujeme, povinně se 
musíme napít a batohy 
odevzdáváme nosičům, 
protože se konečně blí-
ží „setkání“. Musíme mít 
sebou jen fotoaparáty. 
Slyšíme slabé praskání 

větviček a najednou se zhoupla větev 
a blízko nás se objevila gorila. Zne-
nadání jsme se ocitli uprostřed krmící 
se tlupy, která nás vůbec nevnímá. 
Mladíčci zručně šplhají a šikovně si 
ulamují bambusové stvoly, které olupu-
jí a křehký vršek jedí. Samice se krmí 
jen jednou rukou, druhou drží mládě 
v náručí. Majestátní „silver back“ sedí 
a rozhlíží se. 

Máme teď přesně šedesát minut 
a ani o chlup víc, které můžeme strávit 
v blízkosti goril. Tlupa se pomalu po-
sunuje a my s ní. Gorily chodí po zemi 
po všech čtyřech, přitom prsty horních 
končetin, které jsou delší a silnější, 
ohýbají. Někdy se stane, že se o nás 
nevědomky otřou, jsme jim lhostejnější 
než vzduch. Někdo z nás omylem ne-
vypnul blesk a samec zpozorněl. „No 

flash“, nefotit, důrazně šeptají zamra-
čení průvodci a my raději pomalu ustu-
pujeme. Prstem nám ukazují jednotlivá 
zvířata a říkají, jak jsou stará a jak se 
jmenují. 

Fotografické podmínky jsou těžké, 
prudké slunce vykresluje na zemi zá-
řivě bílé skvrny jako kontrast černému 
šeru pod listím. Pohybující se gorily 
jsou pokryty hrou světla a stínu, je 
snad i lepší se nesnažit o dobrý záběr, 
ale spíše si vychutnávat sílu okamži-
ku a objevovat rysy společné oběma 
druhům. Stopaři gorilí tlupu znají už 
více než čtyři roky, postupně za nimi 
chodili bez turistů, až si gorily zhruba 
po dvou letech zvykly na kratší lidskou 
přítomnost. Stopaři umějí napodobit 
hrdelními zvuky výkřiky vydávané go-
rilami a v případě hrozícího konfliktu 

tak mohou zvířata částečně uklidnit. 
Hodina uplynula a musíme jít zpět 
do civilizace. V odpoledních hodinách 
přicházíme do naší vesnice a ptáme 
se ostatních dvou skupin, jaké to bylo 
s „jejich“ gorilami. My jediní jsme měli 
dnes štěstí, protože jedna gorilí tlupa 
celou hodinu ležela a spala a druhou se 
zase nepodařilo vystopovat…

Hluboký zážitek v nitru Afriky, 
i když zkomercionalizovaný a sváza-
ný regulemi a financemi… posledních 
pár stovek šťastných goril na kousíčku 
horského pohoří ze všech stran obkrou-
ženým stále se rozšiřujícími se země-
dělskými plochami. I když je částka 
za jejich návštěvu stále vyšší a jejich 
ochrana stále propracovanější, je přesto 
jejich budoucnost nejistá.

LIDMILA PULDOVÁ

Podhůří pohoří Virunga

ZA GORILAMIZA GORILAMI

➨

Stávající síť polních cest zabezpečuje dopravní 
obslužnost venkova. Polní cesty jsou zařazo-
vány mezi klasické pozemní komunikace, jako 

cesty účelové. Jejich hustota a kvalita je však různá. 
Kultivovaný rozvoj a výstavbu polních cest lze doložit 
již v šedesátých letech 19. století, při prvním dobro-
volném zcelování. Za socialismu to bylo podle potřeb 
tehdejších uživatelů a po roce 1989 jako součást 
společných zařízení v rámci prováděných KPÚ.

K obnově sítě polních cest lze přistupovat z růz-
ných hledisek. Buď budovat co nejvíce cest nových, 
což je finančně nákladné, nebo stávající komunikace 
různou formou modernizovat či rekonstruovat, což je 
levnější. Chceme informovat o nových technologických 
možnostech recyklace kompletních konstrukčních vrs-
tev vozovek na bázi hydraulických pojiv, které byly 
doposud neproveditelné a nemyslitelné. 

Pro hydraulická pojiva jako je cement apod. je 
přítomnost humózních látek v plnivech a vodě hlavní 
překážkou jejich zdárného procesu hydratace a tuhnutí 
a v kamenivech pro výrobu cementového betonu se 
proto prokazuje jeho nulový obsah. Hlinité písky a štěr-
kopísky mohou být použity pouze pro výrobu malt. Tato 
skutečnost byla také doposud limitující pro pokusy o re-
cyklaci konstrukčních vrstev vozovek za použití cemen-
tového tmelu a umožňovala pouze použití vzdušného 
vápna jako pojiva pro zlepšování zemin a stabilizace. 
Při opravách a rekonstrukcích tak muselo být vždy 
veškeré kamenivo odvezeno na skládky a jiné štěrkové 
nebo štěrkopískové materiály s vhodným složením byly 
použity do betonu. To se projevovalo růstem ekono-
mických nákladů a zvyšováním nepřímých vedlejších 
negativních ekologických dopadů. 

Nový pracovní postup za použití Gloritu a unikátní 
vysocevýkonné technologické linky výkonu obě tyto 
překážky odstraňuje a umožňuje plné nasazení kapa-
cit k rekonstrukcím, modernizacím a obnovám polních 
cest. Zlepšování a stabilizace půdních matriálů a pod-
kladních vrstev vápnem či cementem je postup známý 
a využívaný již po řadu let. Nezbytným předpokladem 
jeho uplatnění je, že zpevňovaná zemina nesmí obsa-
hovat žádné organické ani jílovité složky. 

Tyto obtíže by částečně mohlo vyřešit zavedení 
nové technologie společnosti Lesopol pro stabilizaci 
podkladních vrstev vozovek i jejich krytů. Informace 
získané v této oblasti lze shrnout do následujících 
poznatků:

–  zeminu na staveništi lze efektivně stabilizovat i teh-
dy, když z důvodu vysokého podílu organických 
složek je klasická cementová stabilizace nemožná,

–  zemina ošetřená Gloritem se stává odolnou proti 
účinkům mrazu, nezávisle na obsahu jemných 
prachovitých složek,

–  zemina ošetřená Gloritem je podmíněně vodopro-
pustná v závislosti na propustnosti podloží a může 
se proto na propustném podloží plošně vsakovat. 

Vzhledem k tomu, že tento technologický postup 
umožňuje navracet zpět již použité materiály z kon-
strukčních vrstev vozovky a zemního tělesa, jedná se 
tedy o recyklaci. Jeden z možných způsobů využití tedy 
spočívá ve strojním rozrušení stávajících vrstev vozov-
ky do hloubky cca 0,20 m, jejím rozmělněním na zrna 
od 0 do 30 mm a vytvoření nového klenutého příčného 
profilu vozovky. Nezbytným, pro daný způsob obnovy 
polních a lesních cest, je použití zmíněného přípravku 
Gloritu, který se svým přičiněním rozhodující měrou 
podílí na zvýšení kvality recyklovaného profilu vozovky. 
Tento nový systém je již 15 let zkoušen a používán 
ve Francii, Německu a Švýcarsku. 

Vodní roztok Gloritu smíchaný se zeminou nahra-
zuje (na principu ionizace) volné ionty Ca, což je dáno 
tím, že obsahuje značné množství různých anorganic-
kých prvků s obsahem kovů. Aktivované organické 
substance tak již nejsou schopny zabránit hydroge-
nační reakci cementu. Tento proces podporuje schop-
nost tuhnutí cementu a zvětšuje se hustota i objem 
zemních částic. Povrch zemních částic je běžně hygro-
skopický, tzn. je pokryt vrstvičkou vody a organických 
substancí, které bráni přilnutí cementu. Při aplikaci 
Gloritu se tato inhibující vrstva ionizací odbourává. 

Zemina ošetřená Gloritem získává během krátké 
doby vysokou pevnost a tvoří umělý zeolit tj. horninu 
třídy rozpojitelnosti 6. až 7. Bezprostředně po zhutnění 
je ošetřená zemina odolná proti vodě a imunní proti 
teplotním, vzdušným a vlhkostním změnám a výky-
vům, stejně tak jakýmkoliv povětrnostním vlivům. 
Podobně je snížena i četnost výskytu mrazových zdvi-
hů na 20 % a citlivost vůči působení mrazu výrazně 
omezena.

 Zajímavé hodnoty vykazuje i hodnota propustnosti 
povrchu, která se dle analýz pohybuje ve stejných hod-
notách jakou vykazují písečné zeminy.

Ing. Petr Málek, Ph.D., Ing. Ivo Celjak, CsC.

VÝHODY: • využití a zpracování stávajícího
materiálu (nic se nekufruje,
a není třeba vozit nový materiál)

•  podstatné snížení nákladů
(úspora až 30%)

• krátká doba výstavby
• dlouhá životnost
• ekologická technologie

Všechny používané materiály
jsou certifikovány

a laboratorně odzkoušeny.
Existuje velké množství

referenčních staveb.

PRO DALŠÍ INFORMACE:
tel.: 284819660
mobil: 608955432
fax: 284819678
e-mail: lesopol@email.cz

www. lesopol.cz

Důvěřujte

LesoPolu,

cyklostezky

bez výmolů!

LesoPol, spol s r.o. = nová technologie pro výstavbu
cyklostezek

= úpravy vápnem (Lhoist, s.r.o),
Gloritem a dalšími materiály
dle místních podmínek

Nová technologie 

úpravy polních cest

Společnost Lesopol svojí prezentací na Internetu http://www.lesopol.cz/homepage, předkládá poměrně široký 
technologický pracovní záběr doložený certifikáty od TZÚS Praha a Certifikačního orgánu systému managemen-
tu DQS s.r.o., Kralupy nad Vltavou. Další kontrolní prověrku popisovaného technologického postupu a zařízení 
provedlo Středisko výzkumu a laboratoří ZBA engineering, s.r.o., nezávisle na výše uvedeném, ve dvou rozdílných 
zkouškách.

Nová technologie 

úpravy polních cest

V rámci kulturního, kongresového a sportov-
ního centra Avalanche je nabízeno nejen 

komfortní ubytování v komplexu hotelových bu-
dov, penzionů a apartmánů, ale také ekologické 
a cenově nenáročné pobyty v dřevostavbách bun-
galovů pro školní a dětské aktivity, dětské domovy, 
zdravotně postižené osoby a důchodce. V rámci 
tří profesionálních hřišť (tenis, volejbal košíková 
a jiné sportovní hry) nabízí areál své prostory pro 
sportovní oddíly a turnaje. Do souhrnu poskyto-
vaných služeb patří například i vlastní aquasvět, 
rozsáhlý komplex dětských atrakcí, vinné hospo-
dářství, atd. Pýchou areálu je nově vybudovaný Ski 

areál se čtyřsedačkovou lanovkou a délkou tratě 
cca 1000  m, návštěvníci často oceňují půjčovnu 
kol a lyží. Zprostředkovaně vám komplex nabízí 
také možnosti využití okolních center hippotera-
pie – Hamříkova stáj, rybolov, historické ukázky 
a společenské akce na hradu Sovinec, v Karlově 
Studánce a ostatních služeb regionu Rýmařovska. 

Jelikož je komplex vybudováván na okraji 
CHKO Jeseníky, je zde možno využít i možnosti 
vybudování vlastního zázemí – rekreačního objek-
tu. K dispozici je na 40 stavebních parcel. 

Přijeďte se podívat do podhůří Jeseníků.

SLUŽBY ZÁŽITKOVÉ DESTINACE „Srdce jesenického podhůří“ 
V HOTELOVÉM CENTRU – Václavov u Bruntálu a Dolní Moravice

www.avalanche-hotel.cz
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www.kudyznudy.cz

Nejzáhadnějším místem v Česku jsou Trosky

CzechTourism vyhlásil na strán-
kách www.kudyznudy.cz anketu, 
ve které mohli čtenáři od 3. 7. do 

19. 7. hlasovat o žebříčku devíti nejzá-
hadnějších míst v Česku. První příčku 
obsadil se ziskem 28 % hlasů hrad Tros-
ky, druhé místo patří s počtem 15 % Jih-
lavskému podzemí. Bronzovou medaili 
si odnáší podzemní továrna Rabštejn, 
kterou za nejtajemnější místo považuje 
z 904 hlasujících 14 % lidí.

1. HRAD TROSKY
Trosky jsou jednou z dominant Čes-

kého ráje. Hrad tvoří dvě věže Baba 
(47 m) a Panna (57 m). Pověst vypráví 
o staviteli Čeňkovi z Vartenberka, který 
nechal kvůli tajnému zásobování a mož-
nosti úniku vybudovat podzemní chodby 
a jeskyně. V chodbách je k vidění mno-
ho varovných nápisů, psaných dokonce 
i švabachem. Podle svědectví obyvatel 
z doby před 2. světovou válkou chodba 
ústí k podzemnímu jezírku. Za ním mají 
být nízké, železem pobité dveře vedoucí 
k nikdy neobjeveným pokladům. V pod-
zemí hradu by tak dodnes měly být 
ukryty cennosti loupeživých rytířů Šofa 
a Švejkara a také Oty z Bergova, který 
se roku 1415 podílel na vyloupení Opa-
tovického kláštera. Vstup do podzemí 
z hradu je ale velmi dobře ukrytý, do-
dnes se jej nepodařilo objevit.

2. JIHLAVSKÉ PODZEMÍ
Svítící chodby, tajemné stíny, děsivý 

chlad a přízraky. To vše patří k Jihlav-
skému podzemí. Chodba by měla nej-
více světélkovat za podzimních dešťů 
a jarního tání. Otázkou zůstává, jestli 
zde světélkuje fosfor, který se uvolnil 
z koster nad chodbou pohřbených mni-
chů, nebo radioaktivní horniny. Kata-
komby jsou 25 km dlouhé a na nejhlub-
ším místě 13 metrů hluboké. Není proto 

Které místo je nejtajuplnější, vztahují se k němu legendy, skrývá 
pod slupkou velkou záhadu či rituální vraždy… Míst, ze kterých 
běhá mráz po zádech, vybrali svým hlasem čtenáři webového 
portálu kudyznudy.cz hned několik. Patří mezi ně například 
světélkující chodba a přízraky Jihlavského podzemí, Býčí skála 
spojená s rituálními vraždami a hrad Houska s pekelnou bránou. 
Na chuť si přijdou i milovníci vampýrů.

 Absolutní jedničkou v návštěvnosti turistických cílů se za rok 
2009 stala Pražská ZOO s 1,29 miliony návštěvníků, sesadila tak 
z prvního místa dlouhá léta vedoucí Pražský hrad. Z průzkumu 
agentury CzechTourism dále vyplývá, že návštěvnost v roce 2009 
u dvaceti nejoblíbenějších turistických cílů byla v celkových 
číslech téměř stejná jako v roce 2008. 

Třetí pozici v absolutním hodnocení získal za celou Českou republiku Aquapa-
lace Praha a současně je i vítězem v kategorii za zábavou. V těsném závěsu 
za ním je Centrum Babylon Liberec. V návštěvnosti hradů a zámků kraloval 

vloni zámek Lednice, který odsunul zámek Český Krumlov na druhou pozici. Jeskyně 
Moravského krasu jsou mezi přírodními atraktivitami opět první. Nejvyhledávanější 
technickou památkou byla tradičně Petřínská rozhledna. Mezi muzei a galeriemi se 
největší oblibě těšilo Národní muzeum.

„V loňském roce se ve výsledcích návštěvnosti turistických cílů projevily obecné 
trendy cestovního ruchu, lidé nejvíce vyhledávají zábavu a relax,“ dodává ředitel 
agentury CzechTourism Rostislav Vondruška.

Návštěvnost hradů a zámků poklesla v loňském roce v průměru o 3 %. Velká 
většina objektů zaznamenala mírný pokles. Výraznou výjimkou je hrad Bouzov, který 
zaznamenal 16% nárůst díky nově zavedeným akcím pro děti či pravidelným vystou-
pením rytířů přes hlavní sezonu. 

Nejnavštěvovanější kategorií turistických cílů jsou zoologické zahrady, které 
v loňském roce zaznamenaly nárůst o 2 %. Výrazný nárůst v přílivu návštěvníků 
u konkrétních turistických atraktivit měla kromě Pražské ZOO i ZOO a botanická 
zahrada Plzeň. Její 13% nárůst je ovlivněn mnoha faktory, nejvíce však otevřením 
nové expozice Asijská zahrada, jak uvádí plzeňská ZOO. 

V kategorii „za zábavou“ se v roce 2009 nejvíce lidí vydalo do největšího aqua-
parku ve střední Evropě Aquapalace Praha, velký růst, o více než 20 %, mělo i Cent-
rum Babylon, které se umístnilo na druhé pozici. 

Největším skokanem byla v roce 2009 Zoo Jihlava, která se posunula o sedm 
příček a umístila se v první dvacítce. Rekordní procentní nárůst návštěvníků dosáhlo 
Muzeum Vysočiny (o 110 %), ve kterém se v loňském roce konala Dolnorakouská 
zemská výstava. Naopak největší propad téměř o 30 % postihl Národní galerii v Pra-
ze. Důvodem poklesu bylo uzavření expozice v Paláci Kinských a v polovině roku 
také na zámku Zbraslav.

Také pořadí turistických cílů v krajích se proti předchozímu roku měnilo. Zajímavé 
byly změny na vedoucích pozicích nejen v Praze, ale také v Jihomoravském kraji, 
kde zámek Lednice předstihl Moravský kras, a v Moravskoslezském kraji Miniuni 
Ostrava mělo více návštěvníků než ostravská ZOO.

Veřejnost může z celkem 170 no-
minovaných turistických aktivit 
vybírat tu nejlepší až do 31. srp-

na. Stačí kliknout na soutěžní banner 
na stránkách www.kudyznudy.cz a vypl-
nit interaktivní hlasovací formulář.

Tak jako to před několika hodinami 
udělal známý televizní a rozhlasový mo-
derátor Eduard Hrubeš. Toho jsme za-
stihli právě ve chvíli, kdy udělil svůj hlas 
Muzeu ozubnicové dráhy v Kořenově. 
„Mojí celoživotní láskou jsou vlaky a že-
leznice, takže ta volba byla jednoznač-
ná. V Muzeu ozubnicové dráhy v Koře-
nově jsem byl už několikrát a vždy tam 
pořídil spoustu krásných fotografií. To 
je totiž moje hlavní vášeň, vlaky fotím 
a natáčím na video,“ prozrazuje Eduard 
Hrubeš.

Nominované aktivity v soutěži „Ceny 
Kudy z nudy 2010“ odráží celé spek-
trum možností trávení volného času 

Pražská ZOO 
přeskočila Hrad

divu, že má po Znojemském podzemí 
druhou největší síť podzemních chodeb. 
Chodby vznikly propojováním sklepů, 
které byly od konce 14. století tesány 
ve skále.

3. PODZEMNÍ TOVÁRNA RABŠTEJN
Soustava podzemních prostor se na-

chází v okolí České Kamenice a Jánské. 
Továrna vznikla vyhloubením v pískov-
cových skalách a byla během dru-
hé světové války používána společně 
s okolními povrchovými objekty nacis-
tickým Německem k válečné letecké 
výrobě. Od srpna 1944 do dubna 1945 
zde vězňové vyrubali kolem 17,5 km³  
podzemních prostor. Při práci jich podle 
nacistických záznamů přišlo osmdesát 
o život. Kolik dělníků zde ale zahynulo 
doopravdy, se asi nikdy nepodaří vy-
pátrat.

4.  BÝČÍ SKÁLA
V MORAVSKÉM KRASU
Pokud vás láká místo s negativní 

energií, kde byly spáchány rituální vraž-
dy, navštivte Býčí skálu. Proslulá je tzv. 
Halštatským pohřbem, který v 19. stole-
tí odkryl Dr. Jindřich Wankel. Jednalo se 
o pohřeb vznešené osobnosti z 5. století 
př. n. l., kterou muselo do říše mrtvých 
následovat také čtyřicet mladých dívek, 
sloužící a koně. Tělo nebožtíka bylo spá-
leno na hranici, ostatní mučeni. Usek-
nuté ruce dívek se našly na kamenném 
oltáři, další ženy měly rozseklé nebo 
uťaté hlavy. Mrtvoly zůstaly ležet tam, 
kde se zhroutily. V současné době se 
v jeskyni nachází téměř dva tisíce neto-
pýrů, kteří zde zimují.

5. ZŘÍCENINA HRADU POTŠTEJN
Hrad nechal kolem roku 1287 posta-

vit Půta z Potštejna. Potštejn se skládá 
z vnitřních obytných budov, vlastního 

hradu a tří podkovovitých hradeb. Na-
chází se zde také barokní kaple sv. 
Schodů, která byla později zasvěce-
na sv. Janu Nepomuckému, a poslední 
kaplička křížové cesty. Pověst vypráví 
o loupeživém rytíři Mikuláši, který zde 
měl ve 14. století ukrýt svůj lup. Poklad 
později ve zpustlém hradu hledal pěta-
třicet let hrabě Chamaré tak usilovně, 
že hrad poddoloval. Pátrání po hradním 
pokladu, který dosud nikdo nenašel, in-
spiroval spisovatele Aloise Jiráska k se-
psání románu Poklad.

6. KOUNOVSKÉ KAMENNÉ ŘADY
Dva a půl tisíce velkých kamenů na-

skládaných do rovnoběžných řad. Tento 
pohled nabízí lokalita mezi Rakovníkem 
a Louny. Na ploše o rozloze přibližně 11 
hektarů existuje 14 téměř úplných řad 
kamenů, přičemž nejdelší měří 350 me-
trů. Kameny, které svým uspořádáním 
připomínají slavné řady menhirů v bre-
taňském Carnacu, objevil na vrchu Ro-
vina severně od Kounova v roce 1934 
učitel Antonín Patejdl. Zaujalo ho, že mu 
při jejich počítání běhá mráz po zádech. 
Jejich vznik je datován zhruba do obdo-
bí sedmého století před Kristem. Jakou 

úlohu však měly? Sloužily kounovské 
řady jako chrám k uctívání Slunce, po-
hanský kalendář, systém polních mezí 
či navigační systém UFO? Na tom se 
odborníci stále neshodli. Jisté je, že mu-
sely být na místo dopraveny. Jsou totiž 
mnohem mladšího původu než kopec.

7. KLÁŠTER ROSA COELI
Jedna z nejvýznamnějších středo-

evropských církevních staveb vrcholné 
gotiky Rosa Coeli se nachází v údolí 
řeky Jihlavy. Klášter založil v roce 1181 
Vilém z Pulína z rodu Kouniců jako 
pokání za poničený církevní majetek 
v Rakousku. „Nebeská růže“ je výjimeč-
ná svou magickou energií, která působí 
blahodárně na lidský organismus. Není 
proto divu, že prozaik Jan Skácel po po-
bytu v Rosa Coeli napsal stejnojmennou 
báseň. Dnes areál vlastní brněnské 
biskupství a město Dolní Kounice ho 
využívá k pořádání kulturních akcí.

8.  DOLNÍ HŘBITOV
VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
Dolní hřbitov je barokní stavba, vybu-

dovaná kvůli hrozící morové epidemii Ja-
nem Santinim roku 1709. V 19. století 
se ve žďárském zámeckém velkostatku 
ujal správcovství Alois Ulrich, kterého se 

pro jeho krutost poddaní báli. Klidu se 
však nedočkali ani po jeho smrti, když 
mrtvý správce obtěžoval okolí jako upír. 
Lidé proto povolali jihlavského kata, 
který přikázal hrob otevřít. Ulrich se pro-
budil a začal vstávat. Kat ho srazil zpět 
do rakve a usekl mu hlavu. Ústa pak 
zaplnil mákem a nařídil, aby ho zasypali 
nehašeným vápnem. Ulrichův duch se 
už nikdy neobjevil.

9.  KRUDUM
U SLAVKOVSKÉHO LESA
Kostel sv. Mikuláše na Krudumu 

u Slavkovského lesa byl dlouhá léta 
ukryt pod zemským povrchem. Až roku 
2002 proběhl podrobný archeologický 
průzkum, při kterém studenti archeolo-
gie objevili pozůstatky pozdně román-
ské stavby. Kostel navštěvovali přede-
vším horníci, kteří zde dobývali ametyst. 
Vysloužil si tak pověst kostela horníků. 
S opadajícím zájmem o ametyst kostel 
postupně zpustnul, až nakonec zmizel 
do nitra hory. Podle legend zmizelá ves-
nice ukrývá velké bohatství a ve sv. Mi-
kuláši se duše horníků scházejí na mše 
dodnes.

Další nejzáhadnější lokality doporu-
čili sami hlasující. Nejčastěji se v tipech 
objevil Hrad Houska, který je opředen 
pověstí o průrvě do pekla a odsouzen-
ci, který byl do ní spuštěn. Dodnes se 
neví, kde se pekelná brána nachází, 
podle pověsti ji však střeží hrůzostrašný 
mnich bez obličeje. Dalším zajímavým 
místem je Znojemské podzemí, jedno 
z nejrozsáhlejších podzemních labyrintů 
v Evropě. V nově vytvořené prohlídkové 
trase najdete pohádkové postavy, alchy-
mistickou dílnu, oživlé skály či ukázku 
vězeňských kobek. Propast Macocha 
s sebou nese smutnou a pravdivou his-
torii. Svůj název získala po maceše, 
která svrhla nevlastního syna do rokle. 
Čí rukou za svůj hrůzný čin smrtí za-
platila, si však můžeme jen domyslet. 
V některých pověstech se uvádí, že 
když si později macecha uvědomila, co 
udělala, vrátila se k propasti a vrhla se 
dolů. Syna, kterému se podařilo zachytit 
se o větev, vytáhl nad propast jeho otec, 
který se jej vydal hledat. V jiných vyprá-
věních se ale dočteme, že po vytažení 
Martínka z propasti svrhli macechu dolů 
lidé z Vilémovic.

Soutěž „Ceny Kudy z nudy 2010“ 
má již přes 40 000 hlasů

Velkou letní soutěž 
„Ceny Kudy z nudy 2010“ 
vyhlásila 1. července 
agentura CzechTourism, 
provozovatel oblíbeného 
portálu s tuzemskými 
turistickými nabídkami 
www.kudyznudy.cz. O úspěchu 
soutěže svědčí už přes 40 000 
odevzdaných hlasů. Mezi 
známými osobnostmi, které 
hlasovaly pro svou oblíbenou 
aktivitu, je také moderátor 
Eduard Hrubeš.

v České republice. „V nabídce najdete 
například zoologické zahrady, wellness 
centra, hrady, zámky, muzea, aquapar-
ky, ale také podzemní štoly, biofarmy 
nebo výrobnu vánočních ozdob,“ říká 
vedoucí portálu Kudy z nudy Štěpánka 
Orsáková. A co když si hlasující z nomi-
novaných aktivit nevybere? „Každý má 
možnost uvést svou oblíbenou aktivitu 
jako vlastní tip, který bude také samo-
zřejmě zařazen do celkového hlasování 
a může s konečným pořadím hodně za-
hýbat,“ neztrácí optimismus Štěpánka 
Orsáková.

Absolutní vítěz, tedy ten, který získá 
nejvíce hlasů, obdrží od agentury Czech-

Tourism 100 000 Kč. Nadstandardní 
propagaci ale CzechTourism zajistí také 
17 regionálním vítězům i všem nomino-
vaným. Přednostně totiž budou prezen-
továni nejen na portále www.kudyznudy.
cz, ale také v knize, která představí 
všechny účastníky soutěže. Ze všech 
došlých hlasů budou navíc vylosováni tři 
výherci, kteří získají víkendový relaxační 
pobyt v Lázních Poděbrady.

Cílem soutěže je podpora a oživení 
domácího cestovního ruchu a motivace 
českých turistů k cestování po tuzem-
sku. Vítězem prvního ročníku se staly 
Techmania Science Center v Plzni a Ta-
jemné prohlídky znojemského podzemí.

Hrad Trosky

Hlasoval také moderátor Eduard Hrubeš


