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Vážení čtenáři,

na světě je druhé číslo magazínu Tripy, ten-

tokrát zaměřené na cykloturistiku. Časopis

se oproti loňskému roku, kdy se věnoval

výletům k vodě, rozrostl na 100 stránek.

Tipy na české tripy jsme doplnili nově také QR kódem, kde

si můžete danou trasu, kterou v článku popisujeme, načíst

přímo do svého mobilu a informace si vzít s sebou na cesty.

Letos budeme tento časopis a aktivity redakce prezentovat

na mezinárodním veletrhu o cestovním ruchu a turistice 

Holiday World, která se koná od 21. do 24. února v Praze. 

K vidění bude i o měsíc dříve na veletrhu Regiontour v Brně.

Příští číslo pro rok 2020 bude

s tématem „Kam za zážitky“,

takže pokud máte nějaké

tipy na skvělý zážitek, jak u

nás tak i v cizině, neváhejte

kontaktovat redakci Tripů 

a podělte se s námi o zají-

mavosti do příštího čísla.

René Pajurek, vydavatel

Tištěná edice

je součástí monitoringu
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Objev
krásy
České 

republiky
na kole 

Ne každý má ale možnost pořídit si
nové adekvátně vybavené kolo
nebo elektrokolo. A právě proto

jsou tu půjčovny kol Rock Machine, kde si
tato kola můžete vyzkoušet a zjistit, které by
pro vás mohlo být to pravé a ujistit se, že uše-
třit si nějakou tu korunu stranou je pro vás
skutečně správná volba.

Nejprve ale pár slov k tomu, co jsou
vlastně kola Rock Machine. Rock Machine
jsou v České republice vyvíjená a montovaná
kola, která se v posledních letech specializují
na vývoj zejména horských modelů kol 
a elektrokol. Specifická jsou vzpřímenějším
posedem, který je pro hobby jezdce příjem-
nější a přirozenější a zároveň přináší lepší
ovladatelnost kola. V portfoliu Rock Ma-
chine můžete nalézt vše od dětských kol po
závodní speciály, které sklízí nemalé úspěchy
na poli domácím i zahraničním. Kde si tato
kola můžete zapůjčit a kam s nimi vyrazit si
nyní představíme.

DR Sport
Začneme pěkně na severu, konkrétně ve

vesničce Čistá v centru Krkonoš. Zde se na-
chází test centrum elektrokol Rock Machine,
které vám nabídne horská i krosová elektro-
kola, na kterých můžete prozkoumávat krásy
Krkonoš a nemusíte se bát kopců. Vyrazit mů-
žete do Špindlerova Mlýna, na Pomezní
Boudy, Spálený mlýn, do Pece pod Sněžkou.
Jen si račte vybrat. Obsluha test centra vás ve-
lice ochotně nasměruje, kam jen budete chtít
a doporučí to nejlepší elektrokolo Rock Ma-
chine, které pro váš výlet budete potřebovat.

Díky propracovanému systému asistence
na kolech Rock Machine si připadáte jako při
jízdě na běžném kole, ale šlapání vyžaduje
mnohem méně námahy. Elektrokola vám za-
jistí pomoc až na 60 kilometrů jízdy ve vy-
sokohorském terénu. Při projížďkách v pod -
hůří Krkonoš, kde je terén méně náročný, je
dojezd až 110 kilometrů. Elektrokola mažou
rozdíly mezi trénovaným a netrénovaným

cyklistou a jsou řešením i pro páry, z nichž
je jeden fyzicky méně zdatný a chce se dru-
hému vyrovnat.

Bikecentrum Libverda
a Singltrek Centrum
Z Krkonoš se přesuneme do Jizerských

hor. Zde se nachází hned několik možností
vyzkoušení kol Rock Machine v prostředí,
která jsou jim vlastní.  Prvním test centrem
je Bikecentrum Libverda. Jedno ze tří ná-
stupních míst na Singltrek pod Smrkem na-
jdete na začátku lázeňského městečka ve
směru od Hejnic na konci stezek Hejnického
hřebenu. Patří jednoznačně k těm nejkrás-
nějším v celé destinaci.

Bikecentrum Libverda nabízí k testování
kompletní portfolio celoodpružených kol i
trailové hardtaily značky Rock Machine, které
jsou hravé, ovladatelné a zajistí vám takovou
porci zábavy, že je nebude chtít dát z ruky. 
V centru můžete využít komplexních služeb

Objevování krás přírody v sedle kola je stále populárnější. Zejména populární jsou v posledních letech elek-
trokola, která umožňují pohodlnější, a pokud chcete, ne tak namáhavou jízdu i lidem s handicapem, nebo
těm, kteří nejsou tak fyzicky zdatní, nebo se jim zkrátka nechce “dřít“. Zvyšování zájmu o cyklistiku můžeme
přičíst rostoucímu množství kol, která jsou na trhu k dispozici, nebo stále se zvyšujícímu počtu specializova-
ných cyklistických center, tzv. singltreků a trailů, které se vyznačují upravenými tratěmi právě pro kola.

Rock Machine
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pro cyklisty jako je občerstvení, sociální zá-
zemí včetně sprch, základní servis a mytí kol,
parkování, popř. úschovu vašeho kola po
dobu testování. Za prohlídku rozhodně stojí
i blízký lázeňský areál s krásnou kolonádou 
a parkem. Nabídka vhodného ubytování pro
bikery čítá v Libverdě stovky lůžek.

Singltrek Centrum je druhým nástupním
místem na Singltrek pod Smrkem. K zapůj-
čení vám nabídne, podobně jako Libverda,
pevné a celoodpružené modely trailových a
enduro kol, které vyzkoušíte přímo na Singl-
treku pod Smrkem.

Singltrek pod Smrkem je unikátní místo
pro vyznavače terénní cyklistiky. Koho lákají
kvalitní vrstevnicové, právě tak na kolo ši-
roké, jednosměrné stezky, budované šetrně
vůči přírodě a poskytující maximální požitek 
z jízdy, ten se tu prostě najde. Stezky Singl-
treku pod Smrkem vedou mezi skalami, bu-
činami, po krajích lesů i v jejich srdci, místy
s krásnými výhledy. Žádné zdlouhavé stou-
pání následované prudkým sjezdem. Stezky
každý nastoupaný metr odměňují parádními
mírnými dlouhými sjezdy a zachovávají při-
tom dynamiku, rytmus, atraktivitu a radost
z jízdy. Singltrek pod Smrkem v současné
době nabízí trasy v úhrnné délce přes 80 ki-
lometrů ve čtyřech stupních obtížnosti.

Lipno Centrum
Ze severu pěkně na jih. Lipenskou pře-

hradu zná v České republice asi každý, ale ne
každý ví, že zde funguje půjčovna s největším
výběrem testovacích kol a elektrokol Rock
Machine. Naleznete zde kompletní sorti-
ment od dětských kol, přes pevné a celood-
pružené horské modely, až po elektrokola
horská i krosová, pro dámy i pro pány. Za-
jezdí si zde tak úplně celá rodina v krásném
prostředí. Jedná se o ideální destinaci pro
letní dovolenou.

Lipensko je doslova protkáno sítí cyklos-
tezek a cyklotras. Půjčovna Lipno Centrum
leží takřka přímo na trase jedné z nejzajíma-
vějších stezek - Cyklostezky Jezerní. Single-
trail Frymburk je okruh s umělým i pří-
rodním trailem, který se dá zkombinovat s
lesními cestami na hřebenu mezi Frymbur-
kem a Lipnem. První etapa leží v lesích měs-
tyse Frymburk. Začátek trasy je na parkovišti
Activity parku Frymburk, odkud pak vede

1,5 km stoupací trail a 1,6 km klesající trail,
který je pouze jednosměrný. Singletrail ve
Frymburku je postaven tak, aby byl sjízdný
pro všechny. Užijí si na něm děti, příležitostní
cyklisté na běžném horském kole, ale i zkušení
bikeři, kteří si zde najdou velké množství
skoků. Vstup na singletrail je zdarma. Rychlá
a přátelská obsluha test centra, možnost rezer-
vace sportovního vybavení předem a kvalitní
servis sportovních potřeb je samozřejmostí.

Bike resort Valašsko
Valašsko a Beskydy jsou každoročně vy-

hledávány množstvím bikerů pro svou nároč-
nost, která se spojuje v jedno s krásnou
přírodou. I zde naleznete několik půjčoven
kol a elektrokol Rock Machine, která vám
umožní prozkoumat zdejší krajinu přesně
podle toho, jak se cítíte. Test centrum elek-
trokol a hotel DUO vám nabídne flotilu trai-
lových elektrokol Rock Machine Blizz a
Blizzard, která oceníte zejména při prozkou-
mávání stezek v srdci CHKO Beskydy. Oba
typy kol slibují pořádnou porci zábavy v ná-
ročném terénu, pohodlně se na nich projedete
také po klasických cyklostezkách, kde vám
poskytnou maximální komfort a elektromo-
tor vám hravě pomůže zvládnout širší pláště.

Oproti hotelu DUO vám Bikepark Ky-
čerka ve Velkých Karlovicích nabídne vedle
elektrokol také enduro celoodpružená kola,
se kterými se můžete lanovkou nechat vyvézt
na kopec a síly pošetřit na jízdu technicky
náročnějšími trasami dolů. Nenechte se ale
zastrašit, všechny překážky na trase je možné

objet a své cyklistické dovednosti si zlepšovat
postupně. Ideální destinace pro ty, které láká
technicky náročnější ježdění a chtějí své li-
mity posouvat stále dál.

Další půjčovnou elektrokol Rock Ma-
chine s možností ubytování a využití skvě-
lého wellness je Horský hotel Soláň. 

Po elektro vyjížďce v krásném prostředí
Beskyd si můžete dopřát zasloužený odpoči-
nek v sauně či na masážích. Skvělá možnost
pro páry, které se chtějí nechat hýčkat, ale
chtějí zároveň udělat něco pro své tělo a vy-
zkoušet si, jaké možnosti vám poskytnou
elektrokola Rock Machine.

Kola Kolman – vinař-
ská cykloturistika
Láká vás atmosféra vinic a navštěvování

vinných sklípků během výletů na kole? Nav-
štivte půjčovnu kol Kolman v srdci Pálavy,
kde si po zapůjčení horského nebo kroso-
vého kola Rock Machine můžete užít výlet
krajinou vinařů. Své toulky můžete obohatit
o návštěvy vinných sklípků, kde zažijete přá-
telskou atmosféru při setkání s vinaři.

S koly a elektrokoly Rock Machine můžete
zažít spoustu zážitků nejen v krásné krajině
České republiky. Do rukou dostanete vždy
kvalitní stroj, který je charakteristický vroze-
nou dravostí, přitom ale nezapomíná na zá-
kladní požadavky běžného uživatele –
komfort, ovladatelnost, spolehlivost. Všechna
kola a elektrokola Rock Machine jsou těmito
vlastnostmi charakte ristická a vždy vám po-
skytnou maximální zážitek z jízdy. PR



Za Otou Pavlem
Cyklostezka 303 vede z Rakovníka maleb-

ným údolím po toku Rakovnického potoka
podél trati z Rakovníka na Křivoklát. Po
osmi kilometrech cesty po hranici CHKO
Křivoklátsko kolem řady bývalých mlýnů
dojedeme do obce Pustověty. Na pár kilome-
trů cyklostezku opustíme a vydáme se dál po
modré turistické značce, případně lesními
cestami. Ty nás dovedou k Berounce a k jed-
nomu z kultovních míst, kterým je sezónní
hospoda U Rozvědčíka. Připravte se na větší
počet turistů, delší čekací dobu, možná
fronty, ale také na místo, které dýchne ne-
opakovatelnou atmosférou. Kousek od re-
staurace si už klikatí svou cestu Berounka.
Pojedeme po jejím proudu a po dvou kilo-
metrech dojedeme k dalšímu významnému
místu, které nelze minout – pamětní síni če-
ského spisovatele Oty Pavla. Ta se nachází na
druhé straně řeky, ale ochotně nás k ní do-
veze přívoz.

Cyklostezka vede dál podél řeky kolem
Nezabudického mlýna pod Nezabudickými
skalami a dovede nás až na hrad Křivoklát.
Opět – milovníci turistického ruchu si užijí
návštěvu zámku, ti, kteří mají raději větší
klid, vyjedou nad hrad do obce a budou se
kochat úžasnými výhledy na zříceninu a
údolí meandrující řeky. Lokalita u hradu a
centrum obce na někoho můžou působit
jako nesouměřitelné a naprosto odlišné
světy. Jízda v obci vyžaduje během turistické
sezóny zvýšenou opatrnost kvůli intenzivní
automobilové dopravě.

Malebné Zbečno
Od hradu nás čeká poměrně náročná část

cesty, kdy musíme vystoupat nad přírodní re-
zervaci Brdatka nad údolí Berounky. Odmě-
nou za námahu nám budou krásné výhledy
na Křivoklátsko. Následně budeme klesat do
další kouzelné zastávky na trase – obce
Zbečno. Mezi Brdatkou a Zbečnem poje-
deme odlesněným úsekem. Zde je možné od-
bočit a vyjet pár set metrů výše nad údolí. Je
odsud úžasný výhled na Křivoklátsko, strmé
údolí Berounky, obce na protější straně řeky
nebo hluboké lesy chráněné krajinné oblasti.

Malebné Zbečno láká v jarních a letních
měsících k návštěvě. A to nejen vodáky. V
obci s pěti sty obyvateli najdeme kousek od

Berounky na návsi Hamousův statek pochá-
zející z 16. století s dochovaným interiérem
a hospodářským stavením. Hned za protěj-
ším kostelem svatého Martina je možné sejít
k Berounce a projít se podél romantického
toku řeky, která je v létě obvykle obsazena
vodáky a výletníky. Mezi Berounem, Zbeč-
nem a Roztoky jezdí také vlak, jehož trať se
klikatí přímo podél toku řeky.

Kousek nad Zbečnem se nachází na stej-
nojmenné říčce vodní dílo Klíčava. Až pod
přehradu k úpravně vody je možné dojet za-
lesněným údolím po silničce, hráz je pří-
stupná a místo určitě stojí za návštěvu. Je to
tedy tip pro ty, kterým členité Křivoklátsko
nesebralo všechny síly a energii.
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Údolí Berounky jako
na dlani nad Zbečnem

Poněkud stranou zájmu turistů mířících do středních Čech k Berounce do
CHKO Křivoklátsko zůstává město Rakovník. Je to škoda, nejen kvůli vyni-
kajícímu pivu z místního pivovaru, který se nebojí experimentovat s chutěmi
konzervativních českých pivařů, ale i řadě historických památek ve městě, a
zejména krásnému okolí. Pro náš výlet Rakovník dobře poslouží jako vstupní
brána do chráněné krajinné oblasti, hradu Křivoklát a k malebné Berounce.
Minout proto nemůžeme ani Otu Pavla, známého českého spisovatele.



Uhlí místo zámku
Ze Zbečna je to patnáct kilometrů do

Lán. O významu tohoto místa se nemá smysl
rozepisovat, ale je tu další tip pro ty, kteří by
si chtěli výlet prodloužit. Zhruba tři kilo-
metry od Lán leží obec Tuchlovice, která byla
v minulosti centrem černouhelného hornic-
tví dnes připomíná jen odval.

Jako dominanta se tyčí kousek od nedo-
budované dálnice mezi Prahou a Karlovými
Vary kousek od Kladna odval bývalého čer-
nouhelného dolu. Ten nesl původně jméno
Jaroslav, v roce 1946 byl přejmenován podle
tehdejšího ministra vnitra na důl Nosek.
Odval prošel po ukončení těžby v roce 2002
a jeho likvidaci komplexní rekultivací. Ta
byla realizována v letech 2007 až 2014. Její
součástí jsou i uměle vytvořená jezírka v tě-
lese odvalu i jeho vrcholové části. Mělké tůně
byly vybudované při rekultivaci dle poža-
davků orgánů ochrany přírody jako vhodné
biotopy pro obojživelníky. 

Návštěvník místa může skutečně pozoro-
vat bujný rostlinný i živočišný život v jednot-
livých vodních plochách. Vrcholová partie
odvalu je oblíbeným cílem pro cyklisty (vede
sem cyklostezka), ale i pro pěší turisty. Ote-
vírá se zde při dobré viditelnosti krásný vý-
hled na Křivoklátsko, ale i České středohoří
a Krušné hory na straně druhé. 

Ke Klíčavě
Z Lán je to do Rakovníka zhruba 20 kilo-

metrů. Po pěti kilometrech jízdy po silničce,
která vede stejně s cyklostezkou, a podél
plotu Lánské oboru sjedeme do údolí Klíčavy.
Ta je zde ještě malým potůčkem. Pro ty, kdo
mají rádi klid a ticho meandrujícího toku le-
movaného nivními loukami, ale i zachova-
lými listnatými porosty, jde o další místo k
zastavení a procházce Přírodní rezervací
Údolí Klíčavy. Místem o pár desítek metrů
výše vedla v minulosti koněspřežná dráha,
údolím potoka lze dojít (ale i dojet na kole)
po dvou kilometrech k Pilskému rybníku.

I při zpáteční cestě do Rakovníka budeme
projíždět kolem zajímavých míst, jako je na-
příklad bažantnice Amálie spravovaná Lesní
správou Lány, nebo zámek Nový dům pár ki-
lometrů před městem.

Náš okruh za vychlazeným bakalářem
měří 65 kilometrů a vystoupáme 1200 metrů.
Vzhledem k dobrému a hustému značení lze
cestu zkracovat, prodlužovat, dělat nároč-
nější, nebo naopak odpočinkovější. V někte-
rých úsecích navíc není problém použít vlak.
Je třeba mít na paměti, že údolí Berounky je
místy sevřeno vysokými skálami a mohou nás
tak čekat náročnější stoupání. Marek Síbrt

Délka trasy: 65 km • Převýšení: 1250 m
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Před tím, než vyrazíme na výlet z
města, je třeba mu ale věnovat také
trochu času a navštívit zajímavá

místa, která jsou svým způsobem unikátem.

Jde třeba o podzemní chodby pod náměstím
– návštěvu rozhodně nedoporučujeme těm,
kterým nedělá dobře velice stísněný prostor.
Ti si ušetří situaci, kdy budou z chodeb, kde
se není možné otočit ani couvat zpět, pří-
padně vytáhnuti ven za nohy – nebyli by první. 

Krásný výhled na Českou Kanadu, příhra -
niční část Rakouska, Dačicko a v případě dob-
rého počasí i Novohradské hory, Šumavu a
Alpy se otevře při výstupu na městskou věž. 

Z náměstí se vydáme po červené značce.
Půjdeme kolem železniční trati, která zde
končí, a zhruba po 2,5 kilometrech chůze do-
razíme k Pevnostnímu areálu Slavonice.
Muzeum systému opevnění, které mělo
ochránit stát před hrozícím nacistickým ne-

bezpečím, připravuje řadu zajímavých akcí
nejen pro zájemce o historii vojenství.

Zhruba půl kilometru od muzea nara-
zíme na první rybník s názvem Protržený.

Lesní rybníky, hraniční opevnění,
obávaný grázl Grasel 
i středověká vesnice
Perla české renesance, brána České Kanady nebo Malá Telč. Město se jmenuje
Slavonice nacházející se v jihovýchodním výběžku jižních Čech v blízkosti
rakouských hranic a bývalého hraničního pásma. Výlet do města a okolí ale
může být také výletem za vodou. Nad Slavonicemi se totiž nacházejí upro-
střed lesů v krásné čisté přírodě dvě zajímavé kaskády rybníků.

Délka tripu: 14 km • Převýšení: 250 m

Megalitický kruh u Nemějic, západně pod horou Tábor. Výchozím bodem je kaplička v
Nemějicích. U ní opustíte hlavní silnici a vydáte se po asfaltové cestě do kopce, spolu se
zeleným turistickým značením. To u křížku pokračuje po polní cestě k zalesněnému
vrcholku hory Tábor. Zde můžeme zelené značení opustit a odbočit vpravo na další, méně
nápadnou polní cestu, majíce tak les po levé straně. Cesta vás zavede přímo ke kruhu.
Kamenný kruh má průměr 8 metrů. Základ tvoří středový kámen a 16 obvodových ka-
menů, přičemž 4 určují světové strany.  Takto vytvořený kamenný kruh, se středovým ka-
menem uprostřed, má prý léčivý charakter stejně jako mnohé, daleko starší kamenné
kruhy, rozseté nejen po Evropě. Megalitický kruh je celoročně volně přístupný.

Žďákovský most – jedná se o ocelový silniční most, který překonává řeku Vltavu v místech
Orlické přehrady. Jde o největší jednoobloukový most bez táhla na světě a v 60. letech,
kdy byl dostavěn, vzal prvenství Duhovému mostu pod Niagarskými vodopády. Most je
dlouhý 542,91 m. Hlavní oblouk o rozpětí 379,60 m mezi pilíři podpírá konstrukci, po níž
vede dvouproudá silnice ve výšce 50 m nad hladinou jezera a 100 m nade dnem řeky Vltavy.
Hmotnost oblouku je 3100 t, hmotnost veškeré použité oceli pak 4116 tun. Je to ryze český
most – od projektu přes realizaci až po materiál. Most, přes který denně přejedou tisíce
aut, má i svou temnou stránku. V 90. letech 20. století proslul ve spojitosti s gangem tzv.
“orlických vrahů“, kteří z tohoto mostu shazovali do Orlické přehrady těla svých obětí.
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Prokazatelně nejstarší dochovaný most v Česku
se nachází v Písku. Je starší než Karlův most
v Praze, je zachovalý, dlouhý 110 metrů s vý-

zdobou barokními sochami. Oficiální název Kamenný
dostal až v roce 2007, předtím se jmenoval Jelení, pro-
tože prvním, kdo se po něm prošel, nebyl vladař ani
radní, ale jelen z blízkého lesa. V Písku se mu říká
“starý“, neboť o kus dále po proudu řeky je nový most. 

Sladovna – Galerie hrou
V blízkosti mostu směrem na náměstí stojí unikátní
budova, která sloužila k důmyslnému sušení sladu pro
jihočeské pivovary. Sladovna se zachovanými původ-
ními trámy a stavebními prvky je citlivě přeměněna
na několik pater zábavy pro děti a rodiny. Výstavy
a akce jsou zde celoročně super a cool.

Městská elektrárna Písek
Muzeum je vidět z Kamenného mostu a dojdete
k němu po promenádě. Všechna soukolí se zde stále
točí a díky síle řeky Otavy elektrárna funguje jako
za dob zakladatele Františka Křižíka.

Zemský hřebčinec
Jedinečný areál z režného zdiva se secesními prvky, kde
se dodnes chovají a šlechtí koně. Hřebčinec lze i v dané
časy navštívit. Na dvoře stojí model koně Arda, který
sloužil jako předloha jezdeckého pomníku sv. Václava
na Václavském náměstí v Praze.

Nejstarší dochovaný
most v Česku je starší
než ten Karlův

Nad ním se nacházejí tři další s poetickými
názvy – Dědkův, Vožralý a Staré koupaliště.
Všechny návštěvníky při slunečném počasí
uchvátí tím, jak se od hladiny odráží pohled
na okolní hluboké lesy. Nepřipadáte si jako
u obvyklého českého bahnitého rybníka, ale
spíše jako u jezera v Pobaltí nebo Skandinávii.
Po dvou kilometrech chůze kolem rybníků
dojdeme k rozcestníku U Pfaffenschlagu.
Dáme se po zelené značce a přijdeme k ar-
cheologickým vykopávkám historické obce
Pfaffenschlag, která byla zničena husity. Její
pozůstatky byly objeveny až v roce 1958. 

Od archeologického naleziště půjdeme
dále po zelené značce a zhruba po 1,5 km se
napojíme u rybníka Dolní Šatlava na Grase-
lovu stezku. Ta byla pojmenována po Janu Ji -
řím Graselovi, loupežníkovi a vrahovi, který
působil na pomezí jižních Čech, jižní Moravy
a Rakouska. Byl chycen roku 1815 a o tři roky
později popraven. Okolo Grasla vznikla brzy

po jeho smrti rozsáhlá legenda. V Rakousku
je díky mnoha románům, písním a lidovým
pověstem znám jako šlechetný loupežník,
který bohatým bral a chudým dával. V čes-
kém prostředí byla jeho pověst spíše opačná.
Právě proto se u nás jméno Grasel v počeš-
těném tvaru „grázl“ používá jako nadávka k
označení bezcharakterního člověka.

Nepůjdeme po stezce, protože tou se bu-
deme vracet a ušetříme si tedy chůzi oběma
směry stejnou trasou. Budeme pokračovat
po lesní silničce, po kilometru chůze při-
jdeme na žlutou turistickou značku, po pár
desítkách metrů se napojíme zpět na Grase-
lovu stezku, a ta nás dovede ke Graselově
sluji, kde se loupežník údajně ukrýval. K jed-
nomu z mnoha skalních útvarů je upevněna
také jeho obří bambitka.

Od sluje se vrátíme pár set metrů zpět po
naučné stezce a půjdeme po ní (spolu se ze-
lenou značkou). Po zhruba kilometru a půl

dorazíme na místo, kde
jsme předtím stezku i zelenou turistickou
značku opustili. Předtím půjdeme kolem čet-
ných skalních útvarů v lese, kolem přístřešku
u menšího rybníčku a také kolem rozlehlejší
Dolní Šatlavy.

Tentokrát pokračujeme z rozcestí po Gra-
selově stezce až do Slavonic – je to zhruba
čtyři kilometry. Cestou projdeme kolem sou-
stavy lesních rybníků. Jsou menší než ryb-
níky, kolem nichž jsme stoupali v první části
výletu, ale jejich atmosféra a okolí jsou ne-
méně působivé. Zhruba kilometr před Slavo-
nicemi vyjdeme z lesa a ocitneme se upro-
střed zvlněné krajiny nad městem. Odměnou
nám budou krásné výhledy na Slavonicko a
Českou Kanadu. Za zastavení určitě stojí také
monumentální kostel Božího Těla a svatého
Ducha. Poté už nás čeká pouze poslední část
cesty do renesančních Slavonic pod námi.

Marek Síbrt

Kamenný most



Délka trasy: 47 km • Převýšení: 1150 m
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Chodskem na kole nejen
do zakázaného pásma

Výlet I.: Vzhůru na
Čerchov
Kde začít jinde než v centru oblasti – v

Domažlicích. Cyklostezka nás po necelých
pěti kilometrech dovede do vesničky Újezd
– jedné z jedenácti chodských vesnic, jejichž
muži měli chránit hranice Českého králov-
ství. Právě zde se narodil hrdina, který vzdo-
roval útlaku vrchnosti a postavil se do čela
povstání a bojoval za práva Chodů – Jan
Sladký, zvaný Kozina. V obci najdeme mu-
zeum s expozicí věnované tomuto slavnému
rodákovi, ale také životu na Chodsku.

Po třech kilometrech dojedeme do Trha-
nova. Místa, kde nechal vybudovat barokní
zámek hlavní utlačitel Chodů – Lomikar.
Zámek dnes patří obci a je dle možností
opravován – sídlí v něm škola v přírodě. V
blízkosti zámku u Kamenného rybníka se
můžeme občerstvit v restauraci U Svatého
Jána. Z Trhanova můžeme pokračovat po
červené turistické značce, která se pod ma-
sivem hor na kraji lesa napojí na cyklostezku
z Klenčí, nebo si můžeme cestu o pár kilo-
metrů prodloužit. Stojí to za to. 

Z Trhanova je to pouhé tři kilometry do
Klenčí pod Čerchovem. Další z tradičních

chodských obcí je nesmazatelně spjata s po-
stavou spisovatele a katolického kněze Jindři-
cha Šimona Baara. Proto v centru najdeme
jeho památník, který vznikl v roce 1926 na
spisovatelovo přání. Přízemní expozice se vě-
nuje historii Klenčí, v patře najdeme literární
památník a Baarův byt. Když se z Klenčí vy-
dáme do kopce po cyklostezce 2287, doje-
deme v osadě Výhledy k Baarovu pomníku se
sochou v nadživotní velikosti.  Kilometr nad

Krajina malebného Českého lesa na hranici s Německem zůstává poněkud
neprávem stranou zájmu pěších turistů i těch, kteří dávají přednost výletům
na kole. Chráněná krajinná oblast je rozdělena údolím u Přimdy a Rozva-
dova, které protíná dálnice D5 na jižní a severní část. Buďme spravedliví a
podnikněme cyklovýlet do obou kouzelných částí Plzeňského kraje, které
jsou většinou vnímány ve spojitosti s Domažlicemi jako centrem Chodska 
s jeho specifickými obyvateli, historií i zvyky.



Výhledy kříží cyklostezku a silničku červená
turistická značka. Kdo si troufne na prudší
stoupání po silnici přímo na Čerchov, dojede
na vrchol po čtyřech kilometrech. Kdo se roz-
hodne držet cyklostezky, vyjede k česko-ně-
mecké hranici a podél ní dojede na vrchol.
Místo čtyř kilometrů ujede kilometrů deset.

Vrchol Čerchova v nadmořské výšce 1042
metrů je zajímavé místo. Do oblasti byl až do
roku 1990 vstup zakázán a sloužila vojen-
ským účelům. Vojenské objekty jsou v sou-
časnosti v některých případech v nepříliš
lichotivém stavu. Návštěva dominantní a
dvacet metrů vysoké Kurzovy věže stojí jed-
noznačně za to. Po překonání téměř 130
schodů se otevřou úžasné výhledy na Šu-
mavu, při dobré viditelnosti také na Krušné
hory a Alpy.

Dolů z Čerchova je možné sjet po zelené
turistické značce do obce Babylon. Ta je vy-
hledávaným turistickým místem především
v létě díky koupacímu areálu u Babylon-
ského rybníku. Z Babylonu nás cyklostezka
po sedmi kilometrech dovede zpět do centra
Domažlic.

Celá trasa měří 47 kilometrů, je středně
náročná, zapotíme se především při stoupání
na Čerchov, vystoupáme celkem 1150 výško-
vých metrů.

Výlet II.: Vzhůru
na Havran
Tachovsko je turisticky zapomenutou částí

naší země. Je to škoda, protože masiv Českého
lesa nad městem stojí za návštěvu.  Na samé
hranici s Německem (300 metrů od hranic) v

bývalém zakázaném pásmu najdeme vrchol
Havran s nově opravenou rozhlednou.

Výlet může začít v Tachově, nebo také
klidně u nádrže Lučina pár kilometrů od
města. Cyklostezka nás dovede na vrchol
Havranu po zhruba sedmnácti kilometrech
od nádrže. Rozhledna je vlastně bývalou vo-
jenskou věží vybudovanou v 70. letech 20.
století kvůli “radiotechnickému průzkumu“.
První dřevěná věž na místě byla vybudována
v roce 1963. Zmodernizovaná věž s ocelovou
konstrukcí z počátku 70. let pak poskytovala
veškeré zázemí obsluze (ubytování, kotelna,
kuchyň). Vojáci vrchol opustili v roce 1992,
od té doby rozhledna v náročných klimatic-
kých podmínkách chátrala. 

V roce 2013 byla úsilím Klubu vojenské
historie a sportů Tachov zrekonstruována a
z výšky 24 metrů se nabízejí úchvatné vý-
hledy na Slavkovský les, Šumavu, Krušné
hory nebo Alpy.

Zpět z Havranu k vodní nádrži sjedeme
po cyklostezce 2171, po níž lze dále pokra-
čovat i do Tachova. Výlet je možné napláno-
vat v různé délce i náročnosti, lesy v okolí
rozhledny jsou protkány poměrně hustou sítí
značených cyklostezek – využívají infra-
struktury vybudované za minulého režimu
kvůli vojenským účelům. Marek Síbrt
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Délka trasy: 40 km • Převýšení: 930 m



Cyklostezka mířící do obce Přebuz
nás po devíti kilometrech cesty
lesem z Horní Blatné přivede do za-

niklé obce Jelení. Odlesněná náhorní plošina
s viditelnými pozůstatky těžby v podobě uza-
vřených štol, podmáčenými loukami, jimiž
protéká Černá voda předtím, než se o pár ki-
lometrů níže spojí s říčkou Rolavou, pasou-
cím se dobytkem, památníkem po zaniklém
kostelu i obci je nesmírně působivá. Původně
hornická obec, kde se lidé živili kromě země-
dělství především těžbou cínu, se stala během
první republiky vyhledávaným turistickým
místem s několika hostinci a pensiony. Po ko-
munistickém puči neunikla většina domů v
oblasti hraničního pásma demolici.

Úžasná scenérie
Rolavy
Po zhruba kilometru a půl před vjezdem

do lesa se nachází dědičná štola Jiří. Jen o
další kilometr a půl dále dojedeme k torzu
bývalého Dolu Rolava, kde pracovali během
druhé světové války zajatci. Na protější
straně silnice jsou pod stromy schovány po-
zůstatky tábora, kde zajatci v děsivých pod-
mínkách bydleli. Důl se nachází uprostřed
Národní přírodní rezervace Rolavská vrcho-
viště, v níž pramení v blízkosti česko-němec-
kých hranic u Jeřábího vrchu v nadmořské
výšce 920 metrů řeka Rolava. U pramene se
historicky dobýval povrchově i hlubinným
způsobem cín stejně jako další rudy podél
toku řeky. Proto vznikaly v okolí Rolavy v
minulosti náhony, které zajišťovaly dosta-
tečný přísun vody pro těžbu.

Kromě prohlídky zpustlého areálu dolu je
možné se vydat pár set metrů dolů na opačné

straně silnice a dojedeme k Rolavskému ryb-
níku vybudovanému jako zásobárna vody pro
doly. Budeme mít pocit, že jsme se ocitli v lo-
kalitě, kde čas ubývá naprosto jiným tempem. 

Budeme-li pokračovat po cyklostezce
dále, vyjedeme z lesa a před námi se otevře
úžasná horská scenérie zaniklé obce Rolava.
Zůstalo v ní jen několik domů, pomalu si ši-
rokou planinou klikatí cestu rudě zbarvená
Rolava. Obec Rolava vznikla jako hornická
osada již ve středověku, nejstarší písemný zá-
znam ale pochází až z konce 15. století. Těžba
a úprava cínové rudy v oblasti probíhala až
do konce druhé světové války. Na konci 19.
století měla Rolava přes 1000 obyvatel, ještě
v roce 1945 zde žilo přes šest set lidí.

Nad Přebuzským
vrchovištěm
Plochu mezi Rolavou a blízkou Přebuzí

tvoří přírodní památka Přebuzské vrcho-
viště. Sestup od výše položeného hřebene na
hranici mezi Českem a Německem do oblasti
zaniklé obce a současné přírodní rezervace
Přebuzské vrchoviště je úchvatný za každého
počasí. Zanechá ve vás hluboký dojem.
Úžasná jsou svítání i západ slunce – často
orámovaná krušnohorskými mlhami stou-
pajícími z vrchovišť. V Přebuzi je možné se
občerstvit, ale i ubytovat.

Podél toku řeky vede cyklostezka až do
Nových Hamrů. Právě nad touto obcí zí-
skává říčka horský spád, tvoří kaňonovité
údolí s peřejemi a romantickou divokou
atmosféru. Nad Novými Hamry se do Rolavy
vlévá Slatinný potok a Černá voda a výrazně
mění její velikost i charakter z původně hor-
ského potůčku zurčícího po náhorní plošině
k peřejnaté horské řece. V Nových Hamrech
funguje několik restaurací, ale i hotelů. Jde o
příjemné místo pro několikadenní pobyt.
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Za romantikou, drsnými horami
a vrchovišti do Krušných hor
Když pojedete autem z Karlových Varů na hranici s Německem a do bývalého hornického města Johanngeorgenstadt, pár kilo-
metrů před hranicemi dorazíte do bývalého hornického centra Horní Blatná. Ostatně stopy dobývání rud, které zde probíhalo
již od středověku, jsou v okolí dobře patrné. Čeká nás padesátikilometrový okruh působivou krajinou Krušných hor po stopách
těžby rud, kolem vrchovišť, podmáčených luk a vodních ploch budících dojem, že jsme se ocitli ve Skandinávii, ale i zaniklých
obcích po poválečném odsunu Němců.



Z Hamrů vede cyklostezka do kopce zpět
do Horní Blatné. V této variantě by trasa mě-
řila třicet kilometrů a měla převýšení nece-
lých šest set metrů.

Zdatnější cyklisté můžou pokračovat po
cyklotrase kolem Tisovského vrchu do obce
Pernink, odsud do kopce na Horní Blatnou.
Tato varianta měří 35 kilometrů. Kdo si chce
prohlédnout bývalou velmoc rukavičkářské
výroby – Abertamy, nad nimiž se tyčí vrchol
Plešivce s nově vybudovaným lyžařským
centrem, může si trasu ještě prodloužit na
výsledných 43 kilometrů s celkovým devíti-
setmetrovým převýšením.

Zašlá sláva 
Abertam
Slavná rukavičkárna v Abertamech

v současnosti chátrá, stejně jako řada dal -
ších stavení po odsunu sudetských Němců.

Ve městě je ale několik pěkně opravených
hotelů a pensionů. Rozvíjí se také místní ovčí
farma, takže nad městem můžeme vidět
stovky volně se pasoucích ovcí. V části Aber-
tam – Hřebečné najdeme zpřístupněnou
štolu Kryštof bývalého Dolu Mauritius,
která usiluje spolu s dalšími památkami o za-
řazení do sítě památek UNESCO. Při cestě
nad Abertamy uvidíme také mohutný odval
jako symbol slavné hornické minulosti.

Komu zůstane ještě dostatek sil po ná-
vratu do Horní Blatné, neměl by váhat vy-
stoupat na rozhlednu na Blatenském vrchu
nad městem. Cestou bude míjet přírodní pa-
mátku Vlčí jámy. Oblast na první pohled pů-
sobící jako přírodní kaňon je ve skutečnosti
důsledkem hornické činnosti při dobývání
cínu, kdy došlo k propadu nadloží. Vlivem
specifického vzdušného režimu se v jámách
vytváří jeskynní led, který zde často zůstává
až do letních měsíců. Marek Síbrt

Délka trasy: 43 km • Převýšení: 900 m

15

Karlovarský kraj

2019 • Turistický portál & Magazín



Vzhůru k Přísečnici
Cyklostezka nás povede kolem potoku

Černá voda pramenícím mezi vrchy Macecha
a Meluzína v nadmořské výšce přes 1000
metrů nad mořem, který má na našem území
délku pouhých patnáct kilometrů. Při puto-
vání po jeho toku narazíme na řadu zajíma-
vých míst souvisejících s lidskou činností v
minulosti i současnosti. To vše samozřejmě
umocněno mystickou atmosférou Krušných
hor nad Kláštercem nad Ohří. Je na něm také
vybudována zajímavá vodohospodářská
stavba. Jez na Černé vodě má délku koruny

téměř 70 metrů, jeho součástí je štola, která
převádí vodu do blízké nádrže Přísečnice.
Kapacita štoly je 7,7 kubíků za sekundu.

Potok protéká také osadou Černý potok
poblíž hranice. V současnosti zde má trvalé
bydliště zhruba 30 lidí, ale v době rozmachu
rudného hornictví na konci devatenáctého a
počátku dvacátého století jich zde žilo až
devět set. V obci se nachází půvabný kostel
svatého Antonína z Padovy.

Cyklostezka nás po devíti kilometrech
dovede na hráz vodního díla Přísečnice. Tu
přejedeme a budeme stoupat po silničce

mírně do kopce. Tady
máme dvě možnosti. Buď
budeme pokračovat po cy-
klostezce kolem nádrže,
dále pojedeme do Mě-
děnce a odsud zpět do Ko-
vářské. Tato nenáročná
varianta by měřila dvacet
pět kilometrů a byla by spíš
půldenní variantou výletu.

Proto je v případě pěk-
ného počasí a odpovídající
kondice lepší pokračovat
po cyklostezce s názvem
Jilmová cesta a po zhruba
10 kilometrech cesty na
hranici přírodní rezervace
Prameniště Chomutovky
dojedeme do Hory svatého
Šebestiána. 

Odsud můžeme pokra-
čovat po cyklostezce, která
vede po silnici 223 zpět k
Přísečnické přehradě, ale
jako zajímavější variantu

doporučujeme vydat se po červené turistické
značce vedoucí lesní cestou. Dojedeme ke
stejnému místu – tedy na začátek přehrady,
ale mnohem malebnější krajinou. Stezka
vede mezi dvěma částmi přírodní památky
Na loučkách, kde se nám otevřou úžasné vý-
hledy na krušnohorskou krajinu nad vodním
dílem s pozůstatky lidské činnosti v minu-
losti, horskými vřesovišti a rašeliništi, kde se
vyskytují vzácné rostliny i živočichové.
Stezka nás dovede k silnici a zároveň místu,
kde vodní dílo napájí Přísečnický potok.

Perla z dob budování
socialismu
Přehrada byla vybudována nad obcí

Kryštofovy Hamry pouhé dva kilometry od
hranice s Německem v blízkosti města Vej-
prty v letech 1969-1976. Důvodem pro její
stavbu byl rozvoj těžebního a energetického
průmyslu v podkrušnohorské pánvi. Rozví-
jející se města Most, Chomutov nebo Kláš-
terec nad Ohří měla zvýšené nároky na
zásobování pitnou vodou. Při naplněnosti
má vodní plocha rozlohu 339 hektarů a
nádrž zadržuje 55 milionů kubíků vody.
Název získala podle hornického města Pří-
sečnice, které muselo být spolu s dalšími ob-
cemi (Dolina, Kotlina, Rusová) v 70. letech
minulého století zbouráno. Stopy lidského
osídlení a činnosti jsou v okolí stále dobře
patrné.

Od začátku přehrady je to po cyklostezce
vedoucí stejně jako červená turistická značka
po silnici 223 s poměrně řídkým provozem
do Měděnce zhruba šest kilometrů. Hor-
nické centrum oblasti má dobu své největší
slávu za sebou. 
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Po stopách těžby kolem
perly Krušných hor
Vodní dílo Přísečnice je perlou Krušných hor, stejně jako byl jejich klenotem Měděnec a nad ním se tyčící vrch Mědník, který
byl během několika staletí díky těžbě rud provrtán labyrintem šachet, štol a podzemních chodeb. Výlet vedoucí mimo jiné
těmito dvěma významnými místy můžeme začít třeba v obci Kovářská. Ta leží v úchvatné krajině okolních hor, ale sama o sobě
může být pro návštěvníky do značné míry symbolem osudu místních Sudet po vyhnání německého obyvatelstva. V obci se za-
chovaly zbytky uhelny, kde se skladovalo dřevěné uhlí používané pro zpracování rudy (železné, stříbrné…), která se v oblasti tě-
žila. Kousek od uhelny je na Černé vodě vybudovaný malebný rybníček. Stav některých budov v obci zůstává neutěšený.



Unikátní Mědník
Ale je třeba se zde zastavit. Za prvé můžeme

navštívit místní – poněkud provizorní muzeum
a expozici s vedlejší lidovou občerstvovnou –
ale pozor, s dobrým jídlem, sympatickými ce-
nami a vstřícnou obsluhou. Za druhé je zají-
mavé se podívat do centra maloměstečka, za
třetí se nad námi tyčí vrch Mědník – po staletí
symbol místního hornictví s kaplí Nejsvětěj-
šího srdce Ježíšova na vrcholu, ale také řadou
historických štol, z nichž například ta s názvem
Země zaslíbená je zpřístupněna veřejnosti. Za-
chovalá je i štola Marie Pomocné. O možnosti
jednotlivé důlní památky usilující o zařazení na
seznam památek UNESCO navštívit, je potřeba
se předem informovat. Jihovýchodně od Mě-
děnce najdeme další zajímavost – skalní útvary
Sfingy vzniklé mrazovým zvětráváním ruly. Z
přírodní památky je krásný výhled na Krušné
i Doupovské hory.

Poblíž Měděnce se na-
chází areál bývalého žele-
znorudného dolu Měděnec.
Vstup do něj je pochopi-
telně zakázaný. Těžba zde
byla ukončena v roce 1992 a
šlo o poslední železnorudný
důl v České republice. Sym-
bolem zůstala z dálky dobře
viditelná skipová věž.

Po návštěvě Měděnce můžeme pokračovat
posledních šest kilometrů do výchozího místa
a také i cíle našeho putování – obce Kovářská.
Je to zhruba šest kilometrů.

Celý výlet měří zhruba 45 kilometrů. Bu-
deme putovat náhorními plošinami – tak ty-
pickými pro Krušné hory. Cesta tedy není
nikterak náročná a nabízí několik variant, jak
si ji prodloužit, ale naopak také zkrátit. Nastou-
páme během ní zhruba 760 výškových metrů.

Marek Síbrt

Tipy na odbočku 
z výletu: 
Výhledy, které svou krásou berou
dech, se otevřou těm, kteří vy-
stoupají na Velký Špičák na jiho-
západě nebo Jelení horu na
severovýchodě nad vodní dílo Pří-
sečnice v Krušných horách. Naše
trasa vedla sotva několik kilome-
trů od těchto vrcholů a jsou
dobře přístupné s tím, že je kolo
možné nechat několik set metrů
pod nimi – následné stoupání
představuje v obou případech
zhruba sto výškových metrů.

Na výrazném skalnatém vrcholu
Jelení hory se otevřou úžasné vý-
hledy na rozlehlou vodní nádrž,
která se při pěkném počasí odráží
jako zrcadlo, ale také na hřeben
centrálních a západních Kruš-
ných hor. Výraznou dominantu
tvoří větrné parky nad Rusovou a
Měděncem, kde se mezi jednotli-
vými vrtulemi tyčí skipová věž
bývalého dolu jako připomínka
slavné hornické minulosti hor.
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Jizerské hory jsou působivé v každém
ročním období a jsou místem vhodným
jak pro pěší turistiku, cyklovýlety, tak
pro běžecké lyžování. Členitá krajina
umožňuje zvolit trasu v náročnosti od-
povídající fyzické kondici účastníků. Náš
cyklovýlet tentokrát začíná v obci Koře-
nov, respektive v její části Příchovice.

Za Cimrmanem 
do Příchovic
Příchovice jsou zajímavé z několika

aspektů. Pod vrcholem hory Hvězda stojí 
kamenná rozhledna Štěpánka, z níž je nád-
herný výhled na náhorní plošinu Jizerských
hor s osadou Jizerka a roztroušenou zástav-
bou horských chalup, ale také na vodní nádrž
Souš v údolí, horu Jizeru nebo západní Kr-
konoše. Rozhledna byla veřejnosti zpřístup-
něna již v roce 1892. Od informačního
centra v Kořenově je to ke Štěpánce necelé
dva kilometry, občerstvit se je možné v blízké
turistické chatě Hvězda. Příchovice jsou osadou, která rozhlednám

přeje. Ze Štěpánky je to dva kilometry k roz-
hledně Maják Járy Cimrmana. Ta byla posta-
vena v roce 2013, je vysoká 24 metrů, má 105
schodů a je ukázkou tak zvané přírodní ar-
chitektury s využitím vzdušné konstrukce z
borového dřeva. Při dobré viditelnosti bu-
dete mít Semilsko a Železnobrodsko jako na
dlani. V suterénu najdete Muzeum Cimrma-
novy doby. V okolí rozhledny je umístěna
další expozice odkazující k našemu veliká-
novi – na příklad rolnická venkovní expozici
zachycující jeho úspěchy při vzdělávání oby-
vatel Pojizeří v zemědělské oblasti.

Od Cimrmanovy rozhledny je to zhruba
čtyři kilometry do Horního Polubného. V
centru obce najdeme kostel svatého Jana Kř-
titele. V obci trvale žije zhruba 160 obyvatel,

ale je zde řada pensionů, restaurací a roube-
ných chalup odkazujících k historické zá-
stavbě Jizerských hor. Před vjezdem do
centra obce se zastavte u několika míst,
odkud je krásný výhled do jizerských údolí.
Z centra Horního Polubného vede cyklos-
tezka 22 směrem na Jizerku. Na kraj náhorní
plošiny a k parkovišti pod dominantní
horou Bukovec, který je jedním z největších
čedičových kup v Evropě, je to z obce
zhruba pět kilometrů. Při výhledu na ná-
horní plošinu s roztroušenou zástavbou ole-
movanou vrcho ly Jizerských hor se vám
zatají dech. K dalšímu cíli u chaty Smědava
je to zhruba sedm kilometrů, ale byla by zá-
sadní chyba tuto trasu urazit na jeden zátah
a nezastavit se u unikátních míst, které vás
cestou čekají.
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Na kole do Jizerských
hor za Cimrmanem 
i sklářskými mistry



Kouzelná Jizerka
Prvním z nich je samotná Jizerka – bývalá

sklářská osada, v níž v současnosti najdete
mimo jiné Muzeum Jizerských hor, kde se
dozvíte zajímavé informace o historii sklář-
ství v oblasti, ale také lidovém i průmyslovém
stavitelství nebo historii osídlení kraje. Jizerka
je nejvýše položenou osadou těchto hor a
místní architektura je působivou ukázkou ži-
vota v oblasti v minulosti. Jsou zde také mož-
nosti ubytování nebo občerstvení. Například
v objektu bývalé sklárny najdete stylovou re-
stauraci se stejným názvem. Klasikou Jizerky
je také chata Pyramida. Kamenná pyramida
z počátku 19. století byla postavena na počest
návštěvy hraběte Viléma, nebo sklářem Rie-
delem, který ji věnoval synovi hraběte poté,
kdy uzavřel výhodnou smlouvu. Jaká teorie
je správná? Necháváme na vašem posouzení.

Průzračné bystřiny
Při výjezdu z Jizerky vede cyklostezka

přímo centrem Národní přírodní rezervace
Rašeliniště Jizerky s tajemnými jezírky, pod-
máčenými loukami, bystřinnými potůčky a
říčkami. Kolem rašeliniště vede naučná
stezka Iři iseriny. Rašeliništně zarudlá barva
průzračně čisté vody v Jizerce i potocích,
které se do ní v oblasti vlévají, působí ta-
jemně. Po několika desítkách metrů z cy-
klostezky dojdeme k vyhlídkovému místu ve
vrchovišti  Jizerky. Na pravo od stezky bu-

deme mít další část NPR Rašeliniště Jizerky
s názvem Malá Jizerská louka. Z ní přitéká
Pařezový potok. 

Kudy zpět?
Chata Smědava prošla v minulých letech

rekonstrukcí, ale první zmínky o ní pochá-
zejí již z počátků 19. století, první chata zde
byla postavena v roce 1841. Můžeme se zde
občerstvit. Chata má strategickou polohu
nad silnicí mezi Hejnicí a Desnou, která vede
podél vodního díla Souš. Nad chatou se tyčí
vrchol Jizery s přírodní rezervací v podobě
pralesa. Na vrchol vede ze Smědavy červená
a následně žlutá turistická značka.

Od chaty na Smědavě je možné zpátky do
Příchovic zvolit několik variant tras. První z

nich vede po cyklostezce 22 kolem magického
a turisty vyhledávaného místa u protržené
přehrady na Bílé Desné, údolím této řeky po
cyklostezce 3019 do Desné, odkud vystoupáte
do Příchovic. Tato cesta má 16 km. Je třeba
počítat s výrazným klesáním do obce a ná-
sledně logicky stoupáním do cíle trasy. Okruh
by pak měřil zhruba 37 km a převýšení by či-
nilo 950 metrů. Lokalita u protržené přehrady
je jednou z turisticky nejhojněji navštěvova-
ných v Jizerských horách vůbec. Zhruba rok
po zprovoznění se přehrada na Bílé Desné 18.
září 1916 protrhla, pod návalem vody zemřelo
více než 60 lidí a zničeno bylo 100 domů.

Druhou variantou je vydat se ze Smědavy
po lesní cestě mezi cyklostezkou, kterou jsme
k chatě dorazili, a silnicí mezi Hejnicí a Des-
nou. Ta se zhruba po pěti kilometrech napojí
na žlutou turistickou značku, ale také cyklos-
tezku 3020. Po ní je možné kolem osady Ji-
zerka, dominantního čedičového vrcholu
Bukovce a stejnojmenné přírodní rezervace
sjet k toku Jizery a po česko-polské hranici
dojet do Horního Kořenova. Odtud je to do
Příchovic pár kilometrů. Tato varianta je
dlouhá celkem 41 kilometrů, nastoupáte
zhruba stejně metrů jako v prvním případě. 

V Horním Kořenově stojí za návštěvu ur-
čitě místní železniční stanice s muzeem ozub-
nicové dráhy mezi Tanvaldem a Harrachovem.
Ostatně tato nejstrmější železnice u nás z po-
čátku 20. století se čtyřmi tunely a několika
mosty zve k návštěvě i dnes. To i přesto, že v
roce 1997 na necelý rok provoz na trati utichl,
aby byl obnoven pod novým provozovatelem.
Dnes dopravu provozují opět České dráhy.

Marek Síbrt
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Půvab opuštěných východních Krkonoš

Třítisícový podhorský Žacléř je jako
městečko ležící v šestisetmetrové
nadmořské výšce centrem místního

mikroregionu a výchozím volnočasovým a
turistickým bodem. Co ale historii novodo-
bého Žacléře ovlivňovalo naprosto zásadně,
je těžba černého uhlí. To zde bylo nalezeno
již na konci 16. století, původně byly těženy
sloje vycházející na povrch a již koncem 18.
století byly vybudovány první dvě šachty. V
roce 1945 byly doly samozřejmě znárodněny
a v roce 1950 přejmenovány na Důl Jan
Šverma. Těžba byla ukončena v roce 1992.
Samotný areál zůstává jedním z míst, které
stojí za to navštívit. Jde o kulturní a technic-
kou památku, v současnosti je zde vybudo-
ván hornický skanzen (Více informací
najdete na www.djs-ops.cz). S pamětníky
těžby se ve městečku stále můžete bez prob-
lémů potkat, třeba v restauraci v místním
kulturním domě, nebo v kolonii typických
cihlových hornických domů směrem k vla-
kovému nádraží a důlnímu areálu.

Vzhůru do Rýchor 
Žacléř je nejlepším výchozím místem do

Rýchor. K vysvětlení tohoto pojmu, který nás
bude provázet celou cestu, je třeba uvést něko-
lik informací. Jako Rýchory se označuje horský
hřeben, přírodní památka na hřebeni, ale na-
příklad také horská osada, která je v součas-
nosti součástí Žacléře. V roce 1890 zde bylo
padesát domů s téměř 250 německými obyva-
teli a šlo o samostatnou obec s jednotřídní ško-
lou. Německé obyvatelstvo bylo po roce 1945
odsunuto a osada připojena k Žacléři.

Poněkud stranou zájmu davu turistů mířících do
centrální části Krkonoš s cílem pokořit nejvyšší
vrchol Sněžku leží městečko Žacléř ve východním
podhůří v blízkosti hranic s Polskem. Samotné
městečko, ale i hřeben východních Krkonoš s ná-
zvem Rýchory nad ním, rozhodně stojí za náv-
štěvu. A to jak v zimě kvůli lyžování, tak v létě
kvůli turistice – ať již pěší, nebo cyklistické.

Wrap Up s.r.o., Jana Trčky 1781,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
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Od žacléřské porcelánky z konce 19. sto-
letí (v současnosti pod názvem Keramtech
nejvýznamnější zaměstnavatel ve městě) nás
dovede po třech kilometrech zelená turis-
tická značka k chatě Hubertuska. Ta je sama
o sobě velmi příjemným místem k odpo-
činku a nachází se na okraji krásných hor-
ských luk a pastvin.

Modrá turistická značka nás po zhruba
jeden a půl kilometru dovede na rozcestí s
červenou turistickou Cestou bratří Čapků na
hranici s Polskem, která pokračuje až na sa-
motnou Sněžku. Tu si ale necháme na jiný
výlet a vydáme se opačným směrem. Dora-
zíme k nevýraznému vrcholu Mravenečník,

který je druhou nejvýchodnější tisícovkou
(po jižněji položeném Dvorském lese) Krko-
noš. Při pěkném počasí se nám otevřou přes
les krásné výhledy na centrální a nejvyšší par-
tie hor. Po půl kilometru dorazíme k rozcestí

s názvem Rýchorský kříž, které získalo název
díky baroknímu kříži z počátku 19. století. 

O dalších pár set metrů dále přijdeme u
Rýchorské boudy k lokalitě zařazené do nej-
přísněji chráněné zóny národního parku –
Rýchorskému pralesu. Jde o působivé místo
se zachovalými přirozenými porosty starých
buků a rašeliništěm. Za návštěvu rozhodně
stojí i blízká Rýchorská bouda, odkud je při
dobrém počasí úžasný výhled na Krkonoše.
Kousek od boudy jsou patrné základy první
stavby na tomto místě, Maxovy boudy. 
Z místa byla vybudována vyhlídková terasa
s výhledem na Krkonoše. Zajímavostí okolí
Rýchorské boudy je skotský náhorní skot,

který svou aktivitou přirozeně obhospoda-
řuje okolní pastviny. Rýchorská bouda se v
současnosti zaměřuje mimo jiné na tvorbu a
realizaci environmentálních programů pro
školy a větší skupiny.

Poněkud překvapivě může působit ve
vrcholové partii Rýchor systém objektů leh-
kého opevnění, které zde bylo budováno
před druhou světovou válkou. Ostatně před
vjezdem do Žacléře si není možné nevšim-
nout dělostřelecké tvrze Stachelberg, která
představuje největší dělostřeleckou tvrz bu-
dovanou v předválečném Československu. 

Místní muzeum můžete navštívit před
příjezdem do Žacléře, nebo naopak při konci
výletu. Prohlídka trvá asi hodinu.

Kudy dolů?
Od Rýchorské boudy je možné sejít z hře-

bene po červené turistické značce kolem dů-
kladného systému opevnění přes tajuplný
Dvorský les s krásnými zachovalými buči-
nami až ke zmiňované pevnosti Stachelberg. 

Odsud je to do Žacléře po silnici zhruba
tři kilometry – jezdí zde autobusy. Celý výlet
tak měří dvanáct kilometrů a dá se zvlád-
nout za půl dne.

Od Rýchorské boudy se dá do Žacléře
vrátit také po zelené značce k rozcestí u Hu-
bertusky, zde se napojit na modrou značku a
přes prostor osady Rýchory dojít k horské
chatě Ozon a chalupě Alena. Odsud je třeba
už jen sejít po žluté značce zpět do Žacléře.
Pak vás čeká něco přes třináct kilometrů pu-
tování na čerstvém vzduchu v krásné a tro-
chu neprávem opuštěné krajině Rýchor.

Marek Síbrt
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Ski centrum Říčky v Orlických horách
má na léto pro všechny náruživé bikery
další adrenalinovou zábavu.

V tomto vyhlášeném středisku vznikl
nový Bikepark Říčky a nechybí ani půjčovna
Bikero s koly Rocky Mountain, určenými

právě pro bikepark, půjčovna oblíbených
elektrokol a dalšího vybavení včetně
myčky kol, servisu a prodeje doplňků.

Adrenalinové sjezdy vedou jak po zdej-
ších sjezdovkách, tak i v jejich nejbližším
okolí. Trasa se začíná pěkně navíjet v pro-
storu kolem červené sjezdovky. Technická
pasáž ve spodní části udělá radost ze-
jména zkušenějším jezdcům.

A jak nalákat ty, co teprve začínají? Pro
ně je připravena alternativní trasa do-
jezdu. Zkrátka, na své si tu přijdou určitě
všichni.

Těšit se můžete také na další trail,
který se už připravuje. A chystají se i nové
názvy trailů. Budete tak mít přehled, který
je pro vás ten nejlepší!

Západně od Skutče najdete Žulovou stezku
Horkami. Jak je dlouhá? Necelých pět ki-
lometrů! A kam vás zavede? Na žulové ná-
vrší, které se odedávna nazývá Horky. 

V minulosti se zde těžilo v desítkách
větších i menších lomů. Ty jsou sice
dnes opuštěné, ale všude objevíte po-

zůstatky těžby. Co tu uvidíte? Haldy odštěpků
a nepodařených kostek, místa pro skladování
střelného prachu, nakládací rampy či vý-
sypky.

Co je ale nejpůsobivější? Scenérie velkých
zatopených lomů. A jen tak mimochodem, na
trase potkáte sedm naučných zastavení s obou-
strannými tabulemi, které vám poodhalí vznik
a vývoj kamenictví a současně poskytnou
cenné informace o lese a lesním hospodářství. 

Ale to není zdaleka vše! Stezka byla roz-
šířena o nové naučné, herní fitness prvky.
Kromě pneumatické vrtačky, beranové ští-
pačky, vozíku na polní drážce a střelmistrov-
ského krytu tu na vás čeká rovnež prstové

bludiště, žulová prolézačka, kamenické pe-
xeso či balanční lávka.

Zacvičit si můžete také ve venkovní posi-
lovně. Za pozornost stojí i unikátní kamenné

posezení ze žulových bloků z různých lokalit
naší země a žulová maxikostka s odlišnými
způsoby opracování stran.

www.muzeum.skutec.cz

Jak se kdysi dobývala 
a zpracovávala žula? 

To vám prozradí Žulová stezka Horkami

www.skiricky.cz

Na trail se vydejte do Říček



Už jste byli v Neratově a navštívili kos-
tel s jedinečnou prosklenou střechou,
který je přístupný 24 hodin denně,
nebo ochutnali nové pivo Prorok, do
něhož sládek přidává zdejší zázračnou
vodu?

Ještě ne? Tak přijeďte a věřte, že toto
krásné místo zanechá ve vaší duši nesma-
zatelný otisk! A to hlavně díky Sdružení
Neratov, které vzniklo v roce 1992 ve vy-
sídlené pohraniční vsi. Jeho cílem je vrátit
život této obci a obnovit poničené poutní
místo smíření, jehož tradice sahá až do
17. století.

Sdružení také pečuje o osoby s mentál-
ním postižením, které v Neratově našly
svůj domov. Kromě nového pivovaru zde
najdete též hospůdku, zahradnictví i pří-
jemné ubytování v Chatě Neratov. Tvo-
řivé workshopy vyzkoušejte v nedalekých
Bartošovicích, kde se nachází i obchůdek
plný krásných a originálních výrobků
místních chráněných dílen. Do poutního
chrámu můžete nejen na bohoslužby. Po
celý rok se tu konají zajímavé kulturní
akce či koncerty. V Neratově obnovili i
poutní tradici. Její jedinečnou atmosféru
tu zažijete v polovině srpna během Nera-
tovských poutních slavností.

23

Pardubický kraj

2019 • Turistický portál & Magazín

Do Neratova za historií,
kulturou i dobrým pivem

Po schodech až do nebe
Vystoupat po starých kamenných
schodech na návrší poutního areálu
Homol je zážitek, na který se vskutku
nezapomíná! A to nejen pro daleký vý-
hled do kraje, který se vám tu otevře.

Tato barokní perla Podorlicka s koste-
lem Panny Marie Bolestné byla ne-
dávno prohlášena národní kulturní

památkou. A ne náhodou!
Je totiž doslova evropskou raritou. Ka-

menné schodiště o délce 200 metrů, které za-
číná při úpatí kopce a končí až u kostela na
hraně návrší, jako by vedlo do nebe… Ta-
ková schodiště najdeme na starém konti-
nentu pouze dvoje, a to zde a to druhé až 
v Itálii. V poutním areálu Homol mají 153
schodů a 16 odpočívadel.

Celý areál nechala vybudovat hraběnka
Terezie Eleonor z Ugarte v letech 1690 až
1696 na svém panství jako svatyni, která se
stala místem zbožných poutí.

A kde tento středoevropský unikát na-
jdete? Na osamoceném návrší mezi obcemi
Borovnice a Lhoty u Potštejna. Věřte, že
místo vyzařuje mocné genius loci a dodává
řadě lidí vnitřní energii a sílu. Tajuplnou
atmosféru s pocity uvolnění, oddanosti,
klidu a ticha tu zažijete především v podve-
černích hodinách.

Příjemným zakončením výletu může být
pak třeba gastronomický zážitek v nedale-
kém a svou kuchyní vyhlášeném Hostinci U
Hubálků v Kostelecké Lhotě!

www.mojeorlickehory.cz/baroko. 
www.borovnice.info, www.uhubalku.cz

Lidé Barmy – fotografie
Vladimíra Lemberka

celoročně
Východočeské muzeum 
Pardubice

•  •  •  •  •

Traktor Šachoffnice Tour
15. března v 1930 hod.

Výstavní a společenské cen-
trum, Pardubice

•  •  •  •  •

UDG Tour
22. a 23. března ve 20 hod.
Vysoké Mýto a Pardubice

Koncert Léto s Rychtářem 
Dymytry s nadějí open air

18. května v 1730 hod.
Hlinsko, Resslova

•  •  •  •  •

Alexandrovci v Pardubicích
24. května v 19 hod.

Pardubice, Sukova tř. 1735
•  •  •  •  •

Habera Team
30. května v 1930 hod.

Pardubice, Sukova tř. 1735

15. ročník festivalu
České hrady
19. až 20. července 2019

Uskuteční se v areálu pod Kunětickou
horou. Skupina Kryštof, vystoupí na
všech osmi hradních zastávkách.

Státní hrad Kunětická hora
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Po stopách 
těžby břidlice

Tato cesta začíná v Čermné ve Slezsku
poblíž Vítkova. Do malé obce se mů-
žeme dostat autem, vlakem, ale i

autobusem. Jen frekvence veřejné dopravy
není během víkendů příliš vysoká.

Z Čermné můžeme vyrazit po Naučné
stezce Břidlicová stezka přímo do údolí Bu-
dišovky. Je to tři kilometry po místní silnici.
My se ale touto cestou nedáme, zvolíme za-
jímavější variantu a půjdeme po zmiňované
naučné stezce přes louku směrem ke Kloko-
čovu. Odměnou nám budou krásné výhledy
na údolí Budišovky i vlnící se krajinu náhor-
ních luk a pastvin.

Po 2,5 kilometrech dojdeme k rozcestí na-
učných stezek. Dáme se doprava a budeme
lesem po proudu malých bystřin kolem bý-
valých důlních děl postupně klesat k údolí
Budišovky, na níž narazíme zhruba po 2,7 ki-
lometru. Po modré turistické značce se vy-
dáme po okraji lesa malebným údolím
Budišovky proti jejímu proudu. Řeka se kli-
katí širokým údolím, občas narazíme na jaře
a v zimě opuštěná chatoviště a tábořiště. Po
1,5 kilometru dorazíme k bývalému Čer-
menskému mlýnu. Zde je koncentrace chat
větší, narazíme zde také na bývalý břidlicový
důl a haldu jako pozůstatek minulé těžby
břidlice.

Stále se držíme modré turistické značky a
po více než 2,5 kilometru přijdeme k aktiv-
nímu břidlicovému Dolu Radim, který se na-
chází v blízkosti bývalých břidlicových dolů
(bývalý důl Staré Oldřůvky). Po dalších dvou
a půl kilometrech přijdeme na okraj Budi-
šova nad Budišovkou. Zde se nabízejí dvě va-
rianty. Buď pokračovat dále do města a
vlakem se vrátit do Čermné v případě, že
tam máme zaparkované auto. Můžete také

zatočit u čistírny odpadních vod na protější
stranu údolí a jít směrem na Svatoňovice
po polní cestě podél lokální železniční trati.
Na okraj Svatoňovic je to dva kilometry, z
horizontu železniční trati jsou krásné vý-
hledy na široká údolí a podhorskou krajinu
Oderských vrchů. Ve Svatoňovicích se opět
napojíme na naučnou Břidlicovou stezku.
Dáme pozor, abychom po ní nesestoupili
znovu do údolí Budišovky, ale zhruba po ki-
lometru odbočíme nalevo po výrazné polní
cestě a po ostřejším stoupání kolem kopce
Triangl dojdeme přes pastviny a louky zpět
do Čermné. Marek Síbrt

Délka tripu: 18 km • Převýšení: 350 m

Tajemným krajem bývalých i stále funkčních břid-
licových dolů a lomů, opuštěnou krajinou v údolí
Budišovky i na dohled Vojenskému újezdu Libavá
se vydáme při tomto výletu do Oderských vrchů.

Koncert Vandráci
8. února v 19 hod.

Kulturní a společenské centrum,
Prostějov

•  •  •  •  •

Veřejné bruslení
1. až 15. března v 19 hod.

Zimní stadion Olomouc
•  •  •  •  •

Koncert Radůza
25. března v 19 hod.

Městský klub Litovel

Koncert No Name 
26. března 2019 v 1930 hod.
Olomouc, Legionářská 1311/21

•  •  •  •  •

Partička 
26. března 2019 ve 20 hod.
Dance Club Žumpa, Zábřeh

Herci jsou unaveni
31. března 2019 od 19 hod.
Komedie z hereckého prostředí.

Hrají: Svatopluk SKOPAL, Jan ČENSKÝ,
Martin ZAHÁLKA, Naďa KONVALIN-
KOVÁ/ Jana BOUŠKOVÁ,  Simona PO-
STLEROVÁ/ Vendula KŘÍŽOVÁ,  Lenka
ZAHRADNICKÁ/  Barbora PETROVÁ

Reduta, Olomouc 

•  •  •  •  •

Dymytry S nadějí tour
5. dubna 2019 ve 20 hod.
Kulturní a společenské centrum

Prostějov

Bílý kámen (cyklo-turistická akce)
1. května 2019 v 17 hod.

Vojenský prostor Libavá
•  •  •  •  •

Koncert Habera Team
14. června 2019 v 1930 hod.

Olomouc, Hynaisova 1091/9A
•  •  •  •  •

Koncert Habera Team
14. června 2019 v 1930 hod.

Olomouc, Hynaisova 1091/9A
•  •  •  •  •

Alexandrovci v Olomouci
25. května 2019 v 15 hod.

Zimní stadion Olomouc

Koncert Lucie
Nejslavnější česká skupina Lucie bude
pokračovat v koncertování i v roce 2019. 

26. listopadu 2019
čas bude upřesněný

Zimní stadion Olomouc



K posvátné studánce 
u poutního místa
nad Zlatými Horami
Posvátná studánka dříve označovaná jako
Svatý pramen (Heiligen Brunnen) se nachází
na poutním místě u kostela Panny Marie Po-
mocné (Maria Hilf) několik kilometrů od
Zlatých Hor na Jesenicku. 

Vznik studánky spadá do první poloviny deva-
tenáctého století, kdy byl na poutním místě vy-
budován původní zděný kostel. Studánka a její
okolí jsou v současnosti hezky upraveny. Vzta-
huje se k ní řada pověstí o léčivých účincích
místní vody.

Jde o místo mystické a působivé, ročně ho nav-
štíví několik desítek tisíc poutníků nejen 
z České republiky, ale především z blízkého Pol-
ska. K místu je možné vyjet autem nebo dojít
pěšky po turistických trasách například ze Zla-
tých Hor.
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Tři starty a jeden cíl

Trasa č. 1
Z Frýdlantu nad
Ostravicí
Nejdelší cesta na vrchol Lysé hory začíná

ve Frýdlantu nad Ostravicí, kam jezdí vlaky
i autobusy pravidelně z Frýdku - Místku a
Ostravy i ze směru od Frenštátu pod Rad-
hoštěm. Je to trasa dlouhá 11 kilometrů, vede
přes část obce Malenovice a před vrcholem
Lysé hory je stoupání na Hradovou. 

Začátek tohoto tripu si můžete zpříjemnit
kvalitní čerstvou kávou i dobrou snídaní 
v Café de Maré, nejlepší kavárně ve Frýd-
lantu (u jediného kruhového objezdu ve městě).
Nabízejí tu kávu značky Portioli, což je har-
monicky vyvážená směs 70 % robusty a 30 %
arabiky. Nejlepší presso široko daleko. Ke ka-
várně je to sice z nádraží mírná zacházka
směrem k náměstí, ale určitě stojí za to. Na
žádné z dalších popsaných tras už totiž tak
fantastickou kavárnu nenajdete. Nad kavár-
nou je známá ordinace lékařské estetiky.

Lysá hora 
v Beskydech
Lysá hora je se svou výškou 1323 m nejvyšší horou Moravskoslezských Beskyd a je po-
važována za královnu těchto hor. Nachází se na katastrech obcí Ostravice, Staré
Hamry, Krásná a Malenovice a právě ze tří z těchto obcí je možné se na ni dostat. 



Pokud cestujete autem nebo na motorce,
dá se trip zkrátit tak, že zaparkujete u hotelu
Bezruč, dál je už cesta jen horským terénem.
Po červené značce pak budete stoupat asi šest
kilometrů až na vrchol Lysé hory. První čtvr-
tina této cesty vedoucí k Hradové je velmi
strmá. Stejně tak náročná je i poslední čtvr-
tina z Malchoru přímo na vrchol.

Mezi těmito dvěma vrcholky se nachází 
kamenná mohyla Ivančena (925 m n. m.),
postavená na památku pěti skautů, poprave-
ných za účast v protinacistickém odboji.

Kameny vršící se kolem kříže přikládali
kolemjdoucí k uctění památky mrtvých.
Kámen po kameni tak začala vyrůstat mohyla,
která se v průběhu času, přes nástup komu-
nismu v roce 1948 a následný zákaz Junáka,
začínala z malého pomníčku padlým kama-
rádům stávat symbolem skautské nezdolnosti
a protestem proti nesvobodě. Skauti, tram-
pové, ale i obyčejní lidé si výstupem k Ivan-
čeně začali připomínat také další hrdiny
protinacistického odboje. Vyjadřovali tím
také vzdor proti vládnoucímu bolševismu.

Délka tripu: 22 km • Stoupání: 1000 m

Frýdlant n. O.
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Lysá hora
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Délka tripu: 15 km • Stoupání: 900 m

Lysá hora

Ostravice

Trasa č. 2
Z Ostravice
Druhá trasa začíná na Ostravici rovněž

od železniční stanice, která je konečnou pro
všechny vlaky (kvůli přehradě Šance trať dál
nevede). Přejdeme přes železniční přejezd,
po chvíli přes most přes řeku Ostravici a po-
kračujeme po asfaltové cestě chatovou ob-
lastí mírným stoupáním po červené turis-
tické značce. Rozcestí Butořanka je podle
označníku z Ostravice 4 kilometry a je to
zhruba polovina cesty (ta lehčí) na Lysou
horu. Na Butořance zahýbáme prudce do-
leva a přicházíme k několika stavením. Po-
slední míjíme po dvaceti minutách stoupání
na místě, kde naše cesta kolmo křižuje lesní
cestu. Po dalších dvaceti minutách stoupání
lesem přicházíme k rozcestí Lukšinec, kde je
turistické odpočívadlo. Odtud je to na vrchol
už jen 3 kilometry. Tuto trasu na Lysou horu
turisté využívají nejčastěji. 

Koncert: Traktor 
Šachoffnice Tour

23. února v 1930 hod.
Ostravar Aréna (ČEZ Aréna), 
Ostrava

•  •  •  •  •

Barma / Myanmar: 
Pekelný ráj

26. února v 17 hod.
Knihovna Petra Bezruče, Opava

•  •  •  •  •

Jakub Kroulík Moc a síla
hypnózy

28. února v 19 hod.
Dům kultury města Ostravy

•  •  •  •  •

Tomáš Pfeiffer 
- Setkání s biotronikou
2. března ve 14 a 17 hod.

Frýdek-Místek, Hlavní třída 11
•  •  •  •  •

Lord of the Dance: Dange-
rous Games Tour 2019

4. března v 19 hod.
Třinec, Frýdecká 850

Herkules
5. března v 19 hod.

Nová Akropolis Ostrava, Ostrava
•  •  •  •  •

Koncert: UDG Tour 
8. března ve 20 hod. 

Kofola Music Club, Krnov
•  •  •  •  •

Tváře Petra Rychlého
12. března v 18 hod.

Kulturní dům Frýdek, FM
•  •  •  •  •

Florence Nightingalová
12. března v 19 hod.

Nová Akropolis Ostrava

Hellhammer festival
16. března v 18 hod.

Barrák music club, Ostrava
•  •  •  •  •

Marie Curie-Skłodowská
19. března v 19 hod.

Nová Akropolis Ostrava
•  •  •  •  •

K: Dymytry S nadějí tour
22. března ve 20 hod.

Kulturní dům Dolní Benešov

Rosana De Montfort
"Zjevení" výstava obrazů
a vernisáž

21. února až 25. března
Muzeum a galerie Mlejn, Ostrava

•  •  •  •  •

Koncert: No Name
27. března v 1930 hod.

Multifunkční hala GONG, DOV
•  •  •  •  •

Koncert: What is Mydy
Rabycad Tour

30. března
Ostrava, Černá louka 3188

•  •  •  •  •

K: Vandráci v Bílovci
5. dubna v 17 hod.

Bílovec, Ostravská 363
•  •  •  •  •

Alchymie, filozofie trans-
formace

16. dubna v 19 hod.
Nová Akropolis Ostrava

•  •  •  •  •

Vivaldianno Reloaded 
3. května ve 20 hod.

Třinec, Frýdecká 850

Koncert: Habera Team
18. května a 12. června

Třinec, Frýdecká 850 a Ostravar
Aréna (ČEZ Aréna), Ostrava

•  •  •  •  •

Festival: Beats for Love
3. až 6. června

Areál Dolní Vítkovice, Ostrava

Colours of Ostrava 2019
17. až 20. července

Areál Dolní Vítkovice, Ostrava
•  •  •  •  •

Festival: Moravské hrady
Hradec nad Moravicí

16. až 17. srpna
Hradec nad Moravicí, Městečko 

•  •  •  •  •

Urban Challenge 2019
24. srpna v 9 hod.

Ostrava
•  •  •  •  •

Koncrt: Lucie
28. listopadu

Třinec, Frýdecká 850

Hledáme šičky a švadleny pro šití funkčních 
pytlíků na pečivo v Moravskoslezském kraji

kvalitní šití = stálá a oceněná práce na ryze českém úspěšném výrobku

Wrap Up s.r.o., Jana Trčky 1781, Frýdlant nad Ostravicí
( 603 528 198 •ú wrap-up@seznam.cz • www.wrap-up.cz



Trasa č. 3
Z Papežova (Krásná)
Tato poslední trasa začíná v obci Krásná,

v místě označeném na mapě i na rozcestníku
jako Papežov (600 m n. m.), kde je parkoviště
pro 20 aut. Celá cesta z parkoviště až na
vrchol Lysé hory je asfaltová a slouží k záso-
bování turistických chat a meteorologické
stanice (vjezd jen s povolením). Tato trasa je
také hojně využívaná cyklisty se všemi typy
kol, s “elektrickou výpomocí“ nevyjímaje. 

K rozcestníku Pasička dojdeme z parko-
viště po necelých třech kilometrech. K této
křižovatce dojdeme také, pokud se rozhod-
neme na Lysou horu vydat z Bílého kříže, což

je nejen osada, ale i Boží muka. Kousek od
Bílého kříže se nachází experimentální eko-
logické pracoviště v podobě skleníků,  kde se
například sleduje množství uhlíku.

Po dalších třech kilometrech se dosta-
neme k rozcestníku Zimný, který je už ve
výšce 1050 metrů. Odtud je to na vrchol jen
dva a půl kilometru. Pokud si budeme chtít
cestu zkrátit, nemusíme jít traverzovitou as-
faltkou až na vrchol, ale přímo horskou pěší
cestičkou křižující tuto asfaltovou cestu. Vý-
šlap je pak ale náročnější. 

Celková délka tripu z parkoviště na vrchol
Lysé hory je 8,5 km. Výhled na Beskydy není
sice tak jedinečný jako při výstupu z Frýd-
lantu, ale je to nejméně náročná cesta.
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Délka tripu: 17 km • Stoupání: 750 m

Papežov
Lysá hora

Text a foto: René Pajurek
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Moravskoslezská
Technotrasa 

aneb Po stopách 
industriálního dědictví

Minout byste neměli Ostravu, jejíž
železárenskou minulost připo-
míná bezmála 200 let starý

areál Dolních Vítkovic.
Tady si budete připadat jako hrdinové ro-

mánu Julese Verna, v němž se historie snoubí
s budoucností. Na vyhlídkovou věž Bolt
Tower, která vyrostla přímo na vysoké peci,
vás vyveze skipový výtah a spoustu zábavy 
i poznání si užijete v interaktivním Světě
techniky.

Za příběhem uhlí na Ostravsku se vydejte
na Landek. Právě tady totiž “černé zlato“ po-
užívali již pravěcí lidé – jako jedni z prvních
na světě! V Landek Parku vás v největším
hornickém muzeu v Česku seznámí s těžbou

Vyzkoušejte si na vlastní kůži,
jaké to je sfárat do hlubin
uhelných dolů, zažijte pocity
vojáka ukrývajícího se v bun-
kru anebo se projeďte parním
vlakem po úzkokolejce. To je
pouze zlomek zážitků, které
můžete zažít na Moravskoslez-
ské Technotrase spojující výji-
mečné industriální památky
severní Moravy a Slezska.

Text a foto: Moravian-Silesian Tourism
www.severnimorava.travel
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uhlí bývalí horníci, s nimiž sfáráte výtahem,
který kdysi opravdu vozil havíře. 

Naprosto úžasný zážitek spojený s těžbou
uhlí vás čeká také v bývalém Dole Michal,
kde budete mít neodbytný pocit, že horníci
to tady nikdy neopustili a že se k vám za
chvíli přidají v řetízkové šatně, ve výdejně
svačin nebo v “lampovně“. Až si to tu pro-
hlédnete, můžete si obraz Ostravy doplnit
prostřednictvím poutavých interaktivních
výstav v Hasičském muzeu, Železničním
muzeu či Expozici historických motocyklů.

Je-li vaší srdcovkou vše, co je spojeno s
dopravou, nesmíte si nechat ujít návštěvu
Technického muzea Tatra v Kopřivnici! Pro-
hlédnout si tady kromě jiného můžete i první
automobil v Rakousko-Uhersku a nákladní
vůz, za jehož volantem vyhrál Karel Loprajs
Rallye Dakar! Pokud vás víc zajímají vlaky,
bude pro vás tím pravým místem Vagonář-
ské muzeum na zámku ve Studénce a nebo
vyrazte na Osoblažsko a projeďte se
opravdovým parním vlakem po
úzkokolejné dráze! 

A když už budete v Jeseníkách, navštivte
historickou kosárnu v Karlovicích, kde na-
hlédnete do venkovského života ještě před
stoletím páry. Jeho připomínkou jsou také
větrné a vodní mlýny v Moravském Kravař-
sku. Navštívit můžete dva – vodní mlýn Wes-
selsky ze 16. století, který stojí nedaleko Oder
a schází mu jen jediné – opravdový vodník,
a větrný mlýn v Bravinném u Bílovce jako
vystřižený z pohlednice z Holandska.

Moravskoslezská Technotrasa má pro
každého nadšence techniky něco. Ti, kteří se
zabývají vojenskou historií, ocení skvěle za -
cho valou pevnost u Darkoviček a pěchotní
srub Na trati nedaleko Bohumína.
Zlatavou tečkou za putováním po industriál-
ních klenotech může být pivo čerstvě nače-
pované přímo v pi vovaru Radegast v No -
šovicích, kde vás navíc seznámí s tajemstvím
výroby tohoto moku. PR
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Vnáročných podmínkách v oblasti
kopanic hospodařili lidé již před ně-
kolika staletími a zanechali v krajině

nepřehlédnutelnou stopu. Faktem zůstává, že
kromě samotné Žítkové jsou okolní malebná
místa poněkud stranou turistického zájmu a

zachovala si své nezaměnitelné kouzlo roz-
ptýlené zástavby hospodářských celků a při-
lehlých luk a polností. 

A protože přijet autem do malebné vsi,
zajít si na oběd, vyfotit se u muzea poslední
Žítkovské bohyně, nakoupit domácí pro-

dukty ve farmě naproti, pár dárkových před-
mětů a vyrazit po ujití sotva několika set
metrů zpět domů, není tím, co dělá trip
opravdový tripem. Vydejme se proto do kou-
zelných Bílých Karpat na kole. Jde o neoby-
čejně působivý kraj, který nemá v naší zemi
v řadě ohledů srovnání.

Začít můžeme třeba v Bojkovicích. Už sa-
motné město stojí díky zámku, který nad
ním září svou bělostnou barvou do krajiny,
za návštěvu. Nynější pseudogotickou po-
dobu získal v polovině 19. století. V součas-
nosti je místem řady kulturních akcí,
samozřejmě můžete absolvovat prohlídku,
nebo se zde ubytovat. 

Ale je čas sednout do sedla. Z Bojkovic
vede přes Pitín cyklostezky do Žítkové. Je to
zhruba 15 kilometrů a zapotíte se především
při stoupání kolem vrcholu Lokov. Ten obje-
dete a sjedete do Žítkové. Vesnice je unikát-
ním příkladem kopaničářské obce –
rozptýlená zástavba, prudké svahy nad Sta-
rým Hrozenkovem v údolí, obdělávaná po-
líčka, pastviny, ovocné sady…

Za bohyněmi na kole
Unikátní oblast Moravských Kopanic na hranici se Slovenskem v jihovýchodní části republiky proslavila v posledních letech
především kniha Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně (vydaná v roce 2012). Díky ní začali do samotné Žítkové proudit turisté
v množství do té doby nezvyklém, vznikly zde nové ubytovací a občerstvovací kapacity, zrekonstruovala se řada domů a byla
vyhlášena stavební uzávěra v některých lokalitách, aby nedošlo ke zničení této jedinečné součásti Bílých Karpat se specifickou
a staletími formovanou kulturní krajinou. Někteří tuto změnu chválí, někteří žehrají, že přišli o svůj klid a turisté kromě hluku
oblasti nic nepřinášejí. Zkusme posoudit během našeho výletu.
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Délka trasy: 52 km • Převýšení: 630 m

Určitě stojí za návštěvu místní informační
centrum na náměstíčku. Stejně tak by byla
chyba sjet po cyklostezce přímo dolů nad
Starý Hrozenkov. Místo toho opusťme na pár
kilometrů cyklostezku a vydejme se po Na-
učné stezce Moravské kopanice přírodní re-
zervací Pod Žítkovským vrchem. Potom
sjedeme podél Rudického potoka k Žítkov-
ské přehradě. Kousek před ní je vybudovaný
pension s restaurací – možnost občerstvení.
Od přehrady vystoupáme k Muzeu poslední
žítkovské bohyně Irmy Gabrhelové. A čest
současným majitelům. Její domek udržují v
odpovídajícím stavu, je otevřený veřejnosti a
je třeba přiznat, že z místa vyzařuje magická
síla žen, vědem, které dokázaly pomáhat a
radit při lecjakých životních potížích a prob-
lémech, ať zdravotního, nebo jiného chara-
kteru. Kousek od muzea je vybudovaná ma -
lebná kaplička a funguje tady prodejna sou-
sedící ovčí farmy. Produkty určitě stojí za to.

Kousek od muzea se napojíme zpět na cy-
klostezku, sjedeme nad Starý Hrozenkov k
benzínové pumpě a restauraci. Čeká nás
stoupání další typicky kopaničářskou obcí
Vyškovec. Námaha ale stojí za to. Výhledy na
rozptýlenou zástavbu obce Vápenice, Starý
Hrozenkov a protější Žítkovou jsou odmě-
nou více než vrchovatou. Pod vrcholkem

kopce najdeme zajímavou kapličku stejně
jako památník americkým letcům, kteří zde
byli sestřeleni na konci srpna roku 1944 ně-
meckými stíhači. Na Vyškovci je turistická
chata. Nabízí možnost občerstvení, ale i pře-
nocování.

Z Vyškovce můžeme sjet kolem Mikul-
čina vrchu přímo do Komni a do Bojkovic.
Ale byla by to škoda. Proto u Mikulčina
vrchu odbočíme na turistickou značku, nap-
neme všechny síly a překonáme stometrové
převýšení na Velký Lopeník. Na vrcholu stojí

rozhledna. Kdo má štěstí na pěkné počasí,
při pohledu do krajiny se mu zatají dech.
Bude mít Bílé Karpaty, Slovensko, Javorníky
i Beskydy jako na dlani. Jde o nesmírně pů-
sobivý pohled.

Z vrcholu sjedeme do obce Lopeník, na-
pojíme se na cyklostezku, u motorestu Ra-
sová překonáme silnici E50 a pokračujeme
směr Komňa. I tato malá obec skrývá řadu
zajímavých překvapení. Jako s jednou variant
místa narození učitele národů J. A. Komen-
ského se uvažovalo právě o této obci, proto
je zde umístěna stálá expozice a muzeum.
Najdeme v ní ale také například památkově
chráněný domek z poloviny 19. století. Je
ukázkou bydlení zvěrokleštiče a expozice to-
hoto zaniklého řemesla je tady také umís-
těna.

Krajina Moravských kopanic a Bílých
Karpat obecně je velmi rozmanitá. Svahy
jsou poměrně prudké, náhorní plošiny tu ne-
hledejme, takže si zašlapeme do pedálů do
sytosti. Proto během našeho putování v délce
55 kilometrů překonáme převýšení zhruba
1650 metrů. Jde tedy o středně náročný trip.
Ale to, co nás cestou čeká, je tak úchvatné, že
nám to bude v duši rezonovat hodně dlouho
a ve vzpomínkách se k tomu budeme často
vracet. Marek Síbrt

Zlínský kraj
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Jedno z nádherných náměstí v Brně,
navíc se zajímavou historií, najdete
asi 1,5 kilometru od hradu Špilberk.
Je to Konečného náměstí a není zrov-
na typickým náměstím čtvercového
nebo obdélníkového tvaru. 

Náměstí je trojúhelníkového tvaru
a je také křižovatkou důležitých
dopravních tepen města. Známé

je především souborem secesních velkoměst-
ských domů Tivoli. Na počátku dvacátého
století bylo toto náměstí vyhledávaným vý-
letním místem Brňanů. Komplex nájemních
domů Tivoli postavil jeden z nejvýznamněj-
ších brněnských stavitelů František Pawlu na
přelomu devatenáctého a dvacátého století,
v době rozvoje města.

František Pawlu zemřel v roce 1922 ve
věku 68 let. Během svého života postavil
mnoho dalších brněnských budov, například
Justiční palác na Rooseveltově ulici. V jeho
práci pokračovali i dva jeho synové, ale jen
do roku 1927, kdy starší syn Arnold zemřel.
První z jeho domů na Konečného náměstí se
původně jmenoval „Pawlu Hof “, ale ve 30. le-

tech byl přejmenován na Tivoli. Přejmeno-
vávání se nevyhnulo ani náměstí, které pů-
vodně ani náměstím nebylo. Původně se
označovalo jako Am Tivoli, od roku 1915
neslo jméno Hindenburgova ulice a až od
roku 1925 náměstí Aloise Konečného, ne-
dlouho předtím zesnulého právníka, učitele
a senátora. V době normalizace bylo náměstí
přejmenováno podle Hynka Konečného, za-

sloužilého člena londýnského vedení KSČ.
Teprve od února 1990 je pojmenování vrá-
ceno Aloisi Konečnému, takže Konečného
náměstí zůstalo nepřejmenováno.

Těsně před Konečného náměstím ze směru
od Špilberku je dobrá restaurace Tivoli s ven-
kovní zahrádkou, kde můžete u jídla pozo-
rovat projíždějící tramvaje většinou plné
studentů. –r–

K návštěvě Tivoli
nemusíte do Itálie
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Středně náročná cyklotrasa začíná u in-
focentra v Humpolci, pak se vydáte na
Horní náměstí, a odsud po zelené tu-

ristické značce po ulici Jihlavská ven z města.
Čeká vás táhlé stoupání přes koleje, dále přes
odbočku na Bystrou a před dálničním pod-
jezdem odbočte vlevo na starou silnici (cca
2,5 km od startu). Po 440 metrech se přiblí-
žíte těsně k dálnici, Pozor, nenajeďte na ni,
odbočte po lesní asfaltové cestě doleva!

Stonetown
Dalších 700 m jedete v těsné blízkosti dál-

nice, najedete na zelenou turistickou značku,
která se připojuje zleva a v zápětí odbočuje
vpravo, ale vy pokračujete, mírným klesáním
a stoupáním lesní cestou jako podle pravítka
až do westernového městečka Stonetown. 

Toto městečko slouží především pro dět-
ské letní tábory, avšak turisté jsou zde vítáni
a mohou si celý areál prohlédnout.  Volně se
pasoucí ovečky, na návsi s nezbytnou šibe-
nicí, hřbitov pro padouchy i hrdiny, sheriff
house, bank office, saloon Pierre a další bu-
dovy společně s obytnými domečky tvoří
scenérii, při níž na vás přímo dýchne vůně
Divokého západu. 

Pokud se rozhodnete nezůstat v zajetí
kovbojů a indiánů, vydejte se z městečka
lesní cestou vlevo směrem k samotě U
Honzlů a zde na T křižovatce vlevo polní ces-
tou směrem k obci Kamenice. Hned na kraji
vesničky přibrzděte a dívejte se vpravo. Zde
si místní recesista na zahradě vybudoval ku-
riózní železniční muzeum. 

Chateau Herálec
Až uklidíte svoje fotoaparáty, pokračujte

skrz vesnici Kamenice na hlavní silnici, a na
ní odbočte vpravo a pokračujte po příjemně
zvlněné silnici až do Herálce. Zde určitě stojí
za povšimnutí impozantní Chateau Herálec.
Stavba tohoto zámku započala již ve 13. sto-

letí, první zmínka o obci Herálec je v listině
papeže Honoria III. z roku 1226, kdy patřila
Želivskému klášteru. V areálu zámku je také
malé pohostinství, dostanete tu však zatím
jen nápoje a drobné studené občerstvení. 

Studánka sv. Anny
Z Herálce pokračujeme do pět kilometrů

vzdáleného Úsobí, kde se také můžete zasta-
vit v zámku a odtud opět po vedlejší silnici
směr na Dobrohostov, po 2 km mírného stou-
pání dojedete do obce Chvalkov, kde u kap-
ličky zatočíte vlevo dolů na cestu a po ní sjedete
až k lesu, kde vás čeká těžší terén. Vaše útrapy
velmi záhy skončí, a vy budete zaskočeni pro-
stou krásou okolí Studánky sv. Anny. Ocit-
nete se v údolí Úsobského potoka, při němž
se nachází poutní místo jako z pohádky. 

Pejchalův mlýn
Odpočinuti a napojeni vodou ze studánky

pokračujete po cestě cca 2 km až do obce
Dobrohostov. Hned na kraji obce sledujte
pozorně trasu a hledejte žlutou turistickou
cestu, která vás první odbočkou vlevo z
hlavní silnice vede dolů obcí. Této žluté
značky se držte. Povede vás krásnou asfalto-
vou polní cyklostezkou až ke kolejím, které
přejedete a pokračujete opět po žluté turis-
tické cestě až k Pejchalovu mlýnu, který ur-
čitě mnohé z vás donutí sesednout z kola vše
si zde prohlédnout, možná i vložit žebrákovi
u cesty minci do dlaně. 

Už jsme v půli cesty
Přes Nohavický potok se dostanete na

lesní cestu. Stále tuto cestu sledujte a nene-
chte se zmást menšími cestami a pěšinami,
které na ni navazují. Jen tak se bezpečně do-
stanete k silnici mezi obcemi Herálec a Rad-
ňov. Tuto silnici však pouze překročíte a
klesáte po cestě k Mixovu Mlýnu, abyste opět
mírně stoupali překrásnou půlkilometrovou
javorovou alejí až do Koječína. Od bývalého
JZD vás polní cesta již bezpečně dovede ko -
lem několika rybníčků až do obce Boňkov.
Polní cesta vás dovede na okraj vesničky Splav
a přes hráz Zdislavického rybníka a kolem
prostoru, kde se konají letní dětské tábory. 

O prázdninách zde určitě narazíte na sta-
nové městečko jako z knihy Hoši od Bobří
řeky, a kolem skupinu indiánů, zálesáků, ves-
mírných bytostí... prostě podle toho, jaké má
tábor v tomto roce téma.

Za táborem se cesta dvojí, a vy se držte
mírně vlevo. Cesta vás po cca 800 metrech
vyvede na hlavní silnici mezi Humpolcem a
Havlíčkovým Brodem, na níž ujedete dalších
300 metrů a rychle ji opustíte vpravo cestou
mezi polem a lesem. Po dalších 300 metrech
se stáčíte vlevo a čeká vás dlouhý sjezd mezi
polem a lesem na Rozkoš, a odsud stálým
klesáním až do Humpolce.                        –r–
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Volání divokého západu
Jako na Divokém západě si budete připadat v lesním westernovém městečku
Stonetown, luxus ochutnáte v zámeckém komplexu Chateau Herálec a
možná se dočkáte zázraku u malebné studánky sv. Anny u Dobrohostova.

Délka trasy: 36 km • Převýšení: 150 m

Turistické cíle:
Westernové městečko Stonetown, zámek
Herálec, zámek Úsobí, Pejchalův Mlýn,
Studánka sv. Anny
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Zapomenuté srdce země:
Stvořidla, Horní Paseka, 
Křížná studánka nad nádrží Švihov.
A farář Toufar

Náš vodní výlet tentokrát směřuje
do okolí Ledče nad Sázavou a míst
nad vodní nádrží Švihov. Pro ně-

koho bude možná překvapivé to, že ačkoliv
se budeme pohybovat fakticky pár kilometrů
od naší nejfrekventovanější dálnice, u našeho
největšího vodního zdroje a poblíž měst jako
Humpolec, Ledeč nad Sázavou nebo Světlá
nad Sázavou, místy si budeme připadat v
malebné krajině Vysočiny naprosto osamo-
cení. A budeme mít možnost vnímat klid
okolní krajiny a její atmosféru.

Údolím řeky Sázavy se dá jít po červené tu-
ristické značce celou trasu mezi Ledčí a Svět-
lou nad Sázavou. Jde o krásný výlet krajinou
Vysočiny a ostrým údolím řeky zahrnující na-
příklad Sluneční zátoku pevně spjatou s dílem
Jaroslava Foglara, kterého zde připomíná pa-
mětní deska. My tento výlet ale nepodnik-
neme a vypravíme se pouze do nejzajímavější
části tohoto sázavského úseku. 

Tím je přírodní rezervace Stvořidla.

Do tábořiště na začátku tohoto unikát-
ního místa se můžete dostat po silničce
autem, doporučujeme, ale buď cestu vlakem

z Ledče (nebo z opačné strany ze Světlé) do
zastávky Stvořidla. Tady narazíte na červe-
nou turistickou značku, po níž se vydáte
proti proudu řeky. Cesta vlakem, tedy Posá-
zavským Pacifikem, patří k neodmyslitelným
symbolům tohoto kraje. Byla by škoda tuto
příležitost nevyužít.

Poté nás čeká pouze tři a půl kilometru
dlouhá procházka Stvořidly. Jedná se o pe-
řejnatý úsek řeky, kde si voda razí cestu přes
větší i menší balvany, koryto řeky je hluboce
zaříznuto do okolního masivu Melechova.
Jde o oblíbené místo pro vodáky, sjízdnost a
bezpečnost je logicky do velké míry dána
také stavem vody. Mohutné balvany a skali-
ska jsou kromě řeky rozesety také okolo ní. 

Dojdeme k vlakové stanici, k níž se dosta-
neme po lávce přes řeku. Kousek vedle za-
stávky je další přírodní zajímavost Stvořidel
– Čertův kámen. Vlakem se dostaneme zpět
do Ledče, nebo naopak do Světlé.

Samotná Ledeč nad Sázavou rozhodně stojí
za návštěvu. Městu dominuje hrad původem
z 13. století na skále nad řekou a příjezd do
města je opravdu působivý. Sázava určuje

celý kolorit města, jehož historické centrum
se nachází na druhé straně řeky než hrad. 

Také vodní dílo Švihov stojí za prohlídku.
Stavba vodního díla Švihov měla logicky vliv
na obce v oblasti. Při cestě z Ledče směrem
na dálnici kolem přírodního parku Melechov
určitě stojí za to sjet dolů k přehradě do ob-
lasti, kde se původně nacházela obec Za-
hrádka (zhruba šest kilometrů před vjezdem
na dálnici). Z ní zůstal zachován prakticky
pouze kostel svatého Víta, který je postupně
obnovován. 

Poté, kdy se vrátíme zpět na silnici vedoucí
k dálnici, můžeme pokračovat do kopce do
parku Melechov. Dojedeme po silničce do
malebné obce Horní Paseka. Pod sebou bu-
deme mít úžasné panorama kulturní krajiny
Vysočiny a budeme cítit klid okolní přírody.
Cestou pojedeme také několik set metrů
kolem Křížné studánky (zhruba kilometr před
Horní Pasekou pod silnicí). Tajemné poutní
místo rozhodně stojí za návštěvu. 

Výlet nás zavede do několika unikátních
přírodních lokalit (údolí Sázavy, Stvořidla).
Uvidíme také, jak krajinu mění člověk, na-
příklad vodní nádrží Švihov. Překvapí nás
opuštěnost krajiny v místě, kde bychom to
jako pravidelní řidiči po D1 nečekali. Nav-
štívíme historické město s krásným panora-
matem, který v Ledči vytvořila příroda
(Sázava) i člověk (hrad). A celou cestu nás
bude doprovázet příběh člověka, který byl
ochotný přinést za svou víru nejvyšší oběť.

Marek Síbrt

Geografický střed České republiky se nachází v Číhošti v kraji Vysočina.
Obec ležící zhruba devět kilometrů severovýchodně od Ledče nad Sázavou je známá přede-
vším Číhošťským zázrakem, kdy se v prosinci roku 1949 během bohoslužby v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie pohnul asi půl metr vysoký kříž. Událost měla pro místního faráře
Josefa Toufara fatální následky, kdy byl komunistickou mocí následně brutálně mučen, na
následky čehož v únoru roku 1950 zemřel. Více se o osudech pátera Toufara dozvíte napří-
klad v knihách Miloše Doležala.



1. Ostrov Bike Tree
Vashon, západ USA
Fascinující místo, kde podle legendy po-

hltil velký strom jízdní kolo, se nachází na
ostrově Vashon mezi Seattlem a Tacomou v
americkém státě Washington. Turisté všech
generací se vydávají zjistit, jestli je legenda
pravdivá nebo je to fejk. 

2. Hrad Eilean
Donan, Skotsko
Hrad Eilean Donan ze 13. století najdete

přesně tam, kde se setkávají tři skotské zálivy
– Loch Alsh, Loch Duich a Loch Long. Byl
postaven ve středověku a je jedním z nejzná-
mějších opuštěných míst, která turisté ve
Skotsku navštěvují. Do roku 2001 byl hrad
obýván pouze jednou osobou a nyní se stal
turistickým lákadlem. Mnoho filmařů si
hrad vyhlédlo jako zajímavou lokaci pro his-
torické a fantasy filmy a okolí hradu slouží
jako romantické místo pro svatby.

3. Angkor Wat
postavený v Kambodži Suryavarmem II

je největším chrámem na světě. Je to neuvě-
řitelně rozlehlé (až 162 hektarů), krásné a
přitom opuštěné místo na zemi. Chrám po-
stavený na počest hinduistického boha
Vishnu se těšil velké přízni, ale pak během
15. století byl zcela zapomenut bohy i lidmi.

4. vodopády 
Tequendama 
a strašidelný
hotel v Kolumbii
Hotel del Salto poblíž vodopádů Tequen-

dama je dalším zajímavým místem. Nachází
se nedaleko Bogoty a jeho lákavá i mrazivá
krása vás okouzlí. Byl otevřen v roce 1928
pro bohaté návštěvníky, kteří sem chodili ob-
divovat nádherné vodopády, zatančit si a po-
sedět v čajovně. Terasy a vyhlídky všech osmi
pokojů byly postaveny na útesu kaňonu tak,
aby poskytovaly výhled přímo na burácející
vodopády, které se z výšky 150 metrů řítí do
hluboké rokliny přímo pod hotelem. Na po-
čátku 90. let byl hotel kvůli kontaminaci
vody uzavřen. Říká se, že nyní jsou v hotelu
duchové několika nešťastníků, kteří skočili z
útesu do vodopádů.
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50 neuvěřitelných opuštěných míst na světě
Opuštěná místa v různých koutech světa vyvolávají dojem něčeho tajemného.
Samotná skutečnost, že tam lidé už nežijí, jim dodává jedinečnost i stále
úchvatnou krásu, která může působit smutně i záhadně. Tady je 50 nejzají-
mavějších opuštěných míst na zemi. 

Hrad Eilean Donan.
FOTO: Grace Zhu

Angkor Wat.
FOTO: blogspot

Bike Tree.
FOTO: emgn

Hotel del Salto.
FOTO: ytimg
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50 neuvěřitelných opuštěných míst na světě

5. hrad Bodiam,
Anglie
Díky specifické architektuře je tento hrad

ze 14. století, obklopený vodou, bohatou ze-
lení a obrannými příkopy, považován za ro-
mantickou a přitom historicky cennou a
poutavou opuštěnou stavbu.

6. Pevnost Maunsell
v ústí řeky Temže 
Maunsellské pevnosti byly postaveny v

ústí Temže, aby chránily Spojené království
před útoky ve druhé světové válce. Většina
lidí považuje tyto divné stavby za fascinující.

7. Opuštěné město
Pripjať Na Ukrajině
V oblasti severní Ukrajiny, v osudné blíz-

kosti města Černobyl, leží město Pripjať. Ja-
derná katastrofa po výbuchu elektrárny před
25 lety měla za následek úplnou evakuaci
města. Prázdné domy a opuštěné ulice uka-
zují, jak bude vypadat “svět po lidech“. 

8. Machu Picchu,
Peru
Machu Picchu bylo postaveno v 15. století

v období říše Inků. Nachází se na horském
sedle 400 metrů nad řekou Urubamba v nad-
mořské výšce 2430 m n. m. Je významnou
turistickou atrakcí Peru i celé Jižní Ameriky.

9. Hlavní nádraží 
v Detroitu
Hlavní nádraží v Detroitu ve státě Michi-

gan je dnes opuštěné a chátrající. Symboli-
zuje vzestup a dramatický pád tehdy nej-
většího města automobilového průmyslu.

10. Pevnost 
Bhangarh v Indii
Vesnice Bhangarh v Indii je známá svými

opuštěnými historickými pevnostmi. Město
bylo založeno v roce 1573 a říká se, že zde
přebývá mnoho duchů předchozích maha-
radžů. Je to jedno z nejstarších opuštěných
míst na světě.

11. Kolmanskop 
v Namibii
Vesnice Kolmanskop byla v poušti v Na-

mibii postavena v době diamantové horečky.
Dnes jsou honosné budovy prázdné a ulice
pomalu zasypává písek, takže kdysi životem
kypící vesnice vypadá jako město duchů.  

12. Olympijská bobová
dráha v Sarajevu
Bobová dráha pro zimní olympijské hry v

roce 1984 se nachází v pohoří Trebivič. Byla
v provozu až do roku 1992, kdy byla uza-
vřena kvůli válce v tehdejší Jugoslávii.

13. Sídlo bulharské
komunistické strany
Monumentální železobetonová stavba v

Buzludži vypadá jako spíš jako UFO. Ale je
to nechvalně známá památka doby minulé,
kdy tu komunistická strana tvrdě vládla.  



14. Iniciační studna
v Portugalsku
Je považována za jednu z nejúžasnějších

studen v historii. Je asi 27 metrů hluboká, má
9 poschodí a tak trochu připomíná obráce-
nou věž. Zajímavostí je, že studna má uka-
zovat devět cyklů pekla, očistec a nebeský ráj
jako v Dantově Božské komedii. Tím se
studna stala tajemným a mystickým místem.

15. Ostrov Holland,
Chesapeake, USA
Bažinatý ostrov Holland v americkém

státě Maryland mizí alarmujícím tempem.
Kdysi to bylo rušné místo obývané rybáři.
Nyní je zaplněný volavkami a hnědými peli-
kány. Fotografie je stará už 10 let. V roce
2010 se zřítil i tento poslední dům.

16. Tunel lásky na
Ukrajině
Tunel lásky je krásné romantické místo na

Ukrajině. V blízkosti městečka Klevan je
úsek staré železnice asi 3 km dlouhý, zarostlý
a lemovaný bujnou vegetací jako přírodní
tunel, spojený s legendou pro zamilované.

17. Malá okružní
železnice v Paříži
Malá okružní železnice Petite Ceinture o

délce 32 km, která vedla po obvodu Paříže,
byla spojením mezi všemi železničními sta-
nicemi v Paříži. Nyní je součástí francouz-
ského národního dědictví a je velmi oblíbena
u nadšenců pro historické dopravní stavby.
Trať je dnes z větší části rozebraná a chátrá.
Zbývající část a stanice jsou předmětem de-
baty o dalším možném využití.

18. Nara Dreamland
Zábavní park s dominantou horské dráhy,

který byl postaven v roce 1961 v Japonsku je
nyní zcela opuštěný a neudržovaný.

19. Ostrov Pollepel
na řece Hudson
Tak trochu jako z jiné planety působí na

americkém ostrůvku Pollepel, na řece Hudson,
skotský hrad Bannerman - respektive to, co z
něho zbylo. Nachází se zhruba 80 kilometrů
od New Yorku uprostřed malebné zalesněné
krajiny. Nechal ho tady vystavět skotský při-
stěhovalec a podnikatel Francis Bannerman. 

20. Klášter v němec-
kém Schwarzwaldu
Fascinující architektonický skvost najdete v

opatství sv. Jiřího v Černém lese v Německu.
Tento opuštěný klášter, poznamenaný zubem
času, má pořád velkou historickou hodnotu.

21. Socha Krista pod
vodou v propasti
Jedná se o bronzovou sochu Ježíše Krista

ponořenou v moři u břehů Malty. Skutečnost,
že Kristus stojí pod vodou, vyvolává myšlenky
na možné apokalypsy světa.

22. San Zhi 
na Taiwanu
Město San Zhi mělo být rekreační středisko

určené převážně pro americké vojenské důs-
tojníky. Neobvyklý design domů připomíná
spíše kulisy k filmu o UFO, ale původním zá-
měrem byl futuristický vzhled města. Středi-
sko nebylo nikdy úplně dokončeno a nyní je
zcela opuštěné. I chátrající stavby působí po-
někud neobvykle a bizarně. 
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23. Sopka Aogashima
v Japonsku
Pokojná krása ostrova Aogashima v Ja-

ponsku ve vás zanechá nádherný pocit klidu.
Ostrov má pouze 200 obyvatel a jen mini-
mální infrastrukturu. Klid je však jen zdán-
livý, ostrov je totiž domovem aktivní sopky.

24. Město duchů
Bodie
Je to známá národní kulturní památka v

Kalifornii, blízko hranice s Nevadou. Osada,
která se rozrostla v době zlaté horečky, je
opuštěná už od konce 19. století.  Nyní vy-
padá jako město “zmrazené v čase“. 

25. Římské zříceniny
Pamukkale, Turecko
Ruiny starého římského města Hierali-

pole v Pamukkale, což je turecky „bavlněný
hrad“, se nachází na jihozápadě Turecka.
Dnes je to turisticky atraktivní místo, kde vy-
věrá několik horkých pramenů, jejichž tep-
lota se pohybuje od 35 °C do 100 °C. Horká
voda vytváří úžasná travertinová jezírka.

26. Námořní Muzeum
v základně Balaklava
Toto muzeum v podzemní ponorkové zá-

kladně v Balaklavě na Krymském poloo-
strově bylo otevřeno dne 30. prosince 2002.
Během studené války byla přísně utajená po-
norková základna známá jen pod původním
krycím označením Objekt 825 GTS.

27. Stanice metra
City Hall
Opravdovým příkladem historie dopravy

v USA je tato opuštěná stanice metra v New
Yorku. Byla postavena před více než 100 lety,
ale už koncem roku 1945 nebyla coby stanice
metra využívána, hlavně díky poblíž nově
postavenému Brooklynskému mostu.

28. Hotel Ryugyong
v Severní Koreji
Původně měl být příkladem moderní ar-

chitektury světové úrovně. Výstavba hotelu
však nebyla dokončena, protože komunis-
tická vláda už vyčerpala všechny finanční
prostředky na tuto megalomanskou stavbu.

29. neprovozované
zábavní parky
Největší chátrající zábavní park byl vysta-

věn u francouzského Dijonu, ale nejznámější
jsou opuštěné atrakce ve městě Pripjať, které
byly v provozu jen jednou než bylo vydáno
oznámení o jaderné havárii v Černobylu.

30. část města Gary
v Indianě
Část bývalého centra města Gary je úplně

opuštěná. Najdete tu zavřené nádraží, chát-
rající divadlo Palace eater a starý kostel
metodistické církve (viz foto), který byl po-
škozen požárem v roce 1997.

31. Vojenská ne-
mocnice v Beelitzu
Ve vojenské nemocnici v Beelitzu (50 km

jihozápadně od Berlína) byl ošetřen i zraněný
Adolf Hitler. Procházka po tomto opuštěném
místě vyvolává strašlivé vzpomínky na ne-
klidnou politickou minulost Berlína.
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32. Plážový resort
Varosha na kypru
Plážový resort Varosha v jižní části kyper-

ského města Famagusta bylo prosperující
středisko až do turecké invaze v roce 1974.
Jeho obyvatelé utekli během invaze, když se
tato oblast dostala pod tureckou kontrolu.

33. Klenuté domy
na Floridě
měly být rekreačním objektem pro boha-

tého magnáta. Byly postaveny v roce 1981.
Většina místních obyvatel však věřila, že tyto
domy patřily nějaké sektě.

34. Rybářská chata
v Německu
Étericky vypadající dřevěná chata na je-

zeře v horách je krásná díky nádherné pří-
rodní scenérii. Kdysi funkční obydlí je nyní
opuštěné a zapomenuté.

35. Potopená jachta
v Antarktidě
Potopená jachta v Antarktidě evokuje ob-

razy lodi duchů, která čeká pod mořem.

36. Pevnost Kala-
vantin v Indii
Podle známé legendy byla pevnost pů-

vodně postavena pro královnu jménem Ka-
lavantin. Nicméně se pak v 16. století stala
vojenskou základnou Márathů, což je indo-
árijský národ žijící ve střední Indii. Jejich
počet se odhaduje na přibližně 70 až 80 mi-
lionů. Dnes je pevnost na vrcholku hory sice
opuštěná, ale je turisty velmi oblíbená.

37. Craco v Itálii
Toto město duchů se nachází v Itálii, bylo

opuštěno kvůli sérii mnoha přírodních ka-
tastrof. Nyní je tato destinace vyhledávaným
turistickým cílem a využívá se jako lokace
pro mnoho filmů. Tím se stalo jedním z nej-
známějších opuštěných míst na světě.

38. Divadlo Lawndale
v Chicagu
Divadlo Lawndale v Chicagu bylo ote-

vřeno v roce 1927. V 60. letech však bylo
uzavřeno a později sloužilo církvi. Před 5 lety
bylo toto, kdysi slavné divadlo s bohatě zdo-
beným interiérem, zbouráno.

39. Ostrov severní
bratr v New Yorku
Ostrov Severní bratr se stal karanténním

střediskem od roku 1885, kde pobývali lidé
s tyfem a neštovicemi. V nemocnici byli ne-
mocní a umírající izolováni od ostatních
obyvatel města, aby se nákaza nešířila. 

40. Hafodunos Hall
v severním Walesu
Hafodunos Hall se nachází ve Walesu a

byl postaven někdy na konci 19. století. Zájem
o jeho prohlídku se každoročně zvyšuje.

41. Gulliverův park
v Japonsku
V opuštěném parku leží socha Gullivera

přivázaného k zemi, dlouhá 127 metrů. Park
fungoval od roku 1997 do roku 2001, ale
kvůli nedostatku návštěvníků musel zavřít.
Na tomto opuštěném místě, které bylo kdysi
zábavním parkem, je něco zcela zlověstného.
Nejenže byl přímo vedle neslavně známého
lesa smrti Aokigahara, kde každoročně spá-
chá sebevraždu mnoho Japonců. Ještě byl
blízko města Kamikuishiki, které je domo-
vem kultu Aum Shinrikyo, který zahájil v
roce 1995 teroristický útok na Japonsko.

42

Průvodce vaší cestou v 2019

Tripy.cz



42. Opuštěný maják
Aniva v Rusku
byl postavený Japonci v roce 1939 na kusu

skály u jižního pobřeží Sachalinu. Po 2. svě-
tové válce jej získali Rusové a využívali ho
pro vojenské účely. Samotný ostrov, kde se
tento maják nachází, byl z velké části ne-
obydlený až do roku 1800, kdy Japonsko i
Rusko začalo mít o ostrov zájem ze strategic-
kých důvodů. Rusové chtěli ostrov využít
jako trestaneckou kolonii. Dnes je maják
Aniva nefunkční a opuštěný.

43. Zámek Miranda
v Belgii
Strašidelný zámek Miranda má dokonce

neobvyklé jméno, známé také jako hlučný
zámek. Rozsáhlý zámecký komplex z 19. sto-
letí, uprostřed hlubokých lesů bez civilizace,
rozhodně stojí za návštěvu pro ty, kteří mají
rádi adrenalinové zážitky, kombinované s ro-
mantikou i chvílemi hrůzy.

44. Svatá země v USA
Svatá země (Holy Land) je obrovským

parkem o rozloze 7 hektarů, jehož hlavní
téma se zaměřuje na bibli. Má vlastní kapli a
svatý kříž. Park byl uzavřen v roce 1984.

45. Podvodní
město v Číně
Kdysi prosperující Lví město, staré přes

1800 let, se dostalo hluboko pod vodní hla-
dinu po té, co ho zaplavila přehrada. Název
dostalo podle hory Pěti lvů, která se nad ním
tyčí. Přehradu Číňané postavili v roce 1959
a slouží jako zdroj pro místní vodní elekt-
rárnu. Zatopené město je v pozoruhodně za-
chovalém stavu a ponor k němu je jako výlet
o dva tisíce let nazpět. Podle potápěčů z ex-
pedice National Geographic zůstaly v do-
mech neporušené dokonce i trámy a schody.

46. Východní státní
věznice ve Filadelfii
známá jako ESP (Eastern State Penitenti-

ary) ve Filadelfii je dnes opuštěná. Vypadá
jako obrovská pevnost lákající ty, kteří mají
rádi neobvyklé architektonické památky.

47. Diamantový
důl Mirny na Sibiři
Důl Mirny má tajemnou historii. Kdysi

diamantové doly s otevřenou jámou teď slouží
pouze jako oblíbená turistická destinace.

48. Disneyho 
Discovery Island
Discovery Island je pětihektarový ostrov

na jezeře u Orlanda. Je součástí parku Walt
Disney World. Mezi lety 1974 a 1999 byl
tento ostrov otevřen pro návštěvníky jako
atrakce, kde mohli volně pozorovat mnoho
druhů zvířat a ptáků. Disney původně po-
jmenoval tento ostrov Treasure Island a poz-
ději jej přejmenoval na Discovery Island. V
současné době je tento ostrov opuštěný.

49. Centralia 
v Pensylvánii
Slavné město duchů v Pensylvánii se v

roce 1981 “pyšnilo“ populací 1000 lidí. V roce
2010 toto číslo kleslo na zhruba 10 obyvatel.

50. Sídlo Luang 
Sathorn v Thajsku
Honosná budova bývalého ruského vel-

vyslanectví je dnes zcela opuštěná. Bytelně
postavené zdi se zvukovou izolací napovídají
o jejím předešlém účelu. Nicméně i prázdné
a vybydlené sídlo má své mystické kouzlo. 
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Největší z Baleárských ostrovů

Malorka

Už Féničané a Řekové znali Baleárské ostrovy. Později si je podrobilo Kartágo. Po zničení Kartága
Římem byly ostrovy načas samostatné a staly se útočištěm pirátů. Roku 123 př. n. l. je pro Řím podrobil
Quintus Caecilius Metellus Balearicus a poté se sem nastěhovala řada římských osadníků. V té době
také došlo k založení měst Palma de Mallorca a Pollentia (dnešní Alcúdia) a začaly se tu pěstovat olivy.
Na Malorce, která je tím největším ostrovem z Baleár, se nám podařilo navštívit spoustu zajímavých
míst. V půjčovně aut pracovala slečna z Čech a tak jsme si mohli popovídat, ale stejně větší auto než
Hyundai i10 (za 30 € na den i s pojištěním) neměli. I tak jsme s ním najeli přes 300 kilometrů.
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1. Palma
Palma je velice živé hlavní město Malorky,

kdy celá polovina obyvatel ostrova žije právě
tady. Jsou zde luxusní hotely, restaurace, ka-
várny, obchody a bohatý noční život, stejně
jako prosperující umělecká scéna. Historické
památky, starobylé uličky, obchody a atrak-
tivní místa najdete v centru, v okolí obrovské
gotické katedrály u nábřeží, kterému se říká
Staré město. Majestátní katedrála Panny
Marie, známá jako La Seu, ze světle žlutého
pískovce je vidět i z moře. Byla postavena v
roce 1230 na ruinách arabské mešity na zna-
mení, že skončila nadvláda Arabů a země se
přiklání ke křesťanství. Interiér katedrály
stojí za prohlídku, úchvatná jsou především
okna zdobená mozaikami.

Město se nachází na jihu ostrova, v zátoce
s přístupem k moři, proto se může pochlubit
rozsáhlým přístavem, který začíná před ka-
tedrálou. Promenáda pro pěší a cyklisty se
táhne až k přístavišti pro trajekty a terminálu
pro výletní lodě (ten se nachází asi 3,5 km od
Starého města), a je ideální pro odpolední
procházku s občerstvením.

Multikulturní historie Palmy se odráží v
široké paletě architektury. Návštěvníci mají
tendenci strávit většinu času ve Starém
městě, jen putovat po ulicích, procházet pa-
mátky a obchody. Pro ty, kteří preferují po-
drobnější prohlídku města s výkladem a
trochu větší organizovanost, pořádají turis-
tické kanceláře po celý rok prohlídky města
s průvodcem v několika jazycích.

2. San Salvador
San Salvador byla naše první zastávka při

cestování po Malorce vzdálená necelou ho-
dinu od Palmy. V tomto starém klášteře, až
ve výšce 509 metrů nad mořem, na nejvyš-
ším bodě Serra de Llevant poblíž města Fe-
lanitx, pobývali mniši až do roku 1992. Je
stále oblíbeným poutním místem, lemova-
ným dvěma impozantními orientačními
body – na jedné straně je kamenný kříž, vy-

soký 14 metrů, na druhé je 35metrový sloup
se sochou Krista, který byl postaven po ob-
dobí morové epidemie. Autem můžete vyjet
až na samotný vrchol a dopřát si výhled.

Panorama Palmy de Mallorca s katedrálou
Panny Marie v noci

CanStockPhoto
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3. Porto Cristo
Porto Cristo bylo malé rybářské měs-

tečko, které dostalo jméno “Kristův přístav“,
když byla na místní pláž vyplavena loď s kru-
cifixem v době křesťanské invaze.

Jedna ze zdejších nejoblíbenějších turis-
tických atrakcí je návštěva Dračích jeskyní
(Cuevas del Drach). V jeskyních je nádherné
jezero Martel. Každý den se na tomto jezeře
hrají klasická hudební představení, která jsou
velkým turistickým lákadlem. Vstupenky
stojí 13,50 € a prohlídky jeskyně jsou každou
hodinu od 10 do 17 hod.

5. Cala Ratjada
Město se rozprostírá po obou stranách

poloostrova Punta de Capdepera. Centrum
města je kolem přístavu a dlouhé prome-
nády, která se táhne od Playa Son Moll na jih
až po Cala Gat na poloostrově. Cala Ratjada
je na Malorce nejbližším místem při plavbě
na sousední ostrov Menorka a za jasného
dne je možné vidět Ciutadellu, což je staré
hlavní město Menorky. Z Cala Ratjady do
Ciutadelly se dostanete trajektem pohodo-
vou plavbou za hodinu. Trajekty jezdí na
Menorku každý den.

4. Artà
Artà je prosperující městečko poblíž se-

verovýchodního pobřeží Malorky, kde je ob-
zvláště živo každé úterý, kdy se pravidelně
pořádají vyhlášené místní trhy.

Nachází se v údolí v centru regionu Lle-
vant, je obklopeno horami a krásnou příro-
dou, ale blízko je odtud i k pobřeží. Toto
starobylé město má krásnou pevnost a malý
kostel. Artà zůstala relativně nedotčená ma-
sovou turistikou a je skvělou destinací pro
objevování autentické venkovské Malorky.

Kousek od města se nachází osada Ses
Païsses z doby bronzové, kterou stojí za to
navštívit, pokud se v této oblasti budete po-
hybovat. Na sever od města Artà je přírodní
kopcovitý park Llevant.
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8. Soller
To nejlepší na konec. Městečko Soller je

velice atraktivní venkovské město na západě
Malorky. V ulicích uslyšíte více angličtinu
než němčinu, která kromě španělštiny domi-
nuje spíše v jižní části Malorky. Soller je mezi
turisty obzvláště z Velké Británie velice oblí-
bený. Pokud tady plánujete jednodenní výlet,
je lepší sem dojet vlakem z Palmy než autem.
Mýtné v tunelu na cestě z Palmy vás bude
stát 5 €. Navíc z vlaku uvidíte nádhernou pří-
rodu Malorky.

Centrum města je propojeno s přístavem
místním vláčkem s dřevěnými vagóny. Jízdné
stojí rovněž 5 €, ale je to spíše cena za atrakci.
Pěšky se tam dostanete za 40 minut.

Soller má dlouhou historii. Byl obýván
lidmi od doby Talayoti (od roku 5200 př.n.l.),
což dokládají bronzové sochy (dvě lze vidět v
muzeu na Malorce). Poloha města hluboko v
pohoří Tramuntana měla výhodu v izolaci

od zbytku Malorky a vynechání tak z římské
okupace. Během 19. století se Soller stal hlav-
ním vývozcem oliv a citrusových plodů.
Francouzská revoluce přinesla do Solleru
velkou vlnu francouzského přistěhovalectví
a tito migranti využili své vazby ve Francii k
budování obchodních vztahů. Díky obchodu
město bohatlo a byla vybudována kvalitní in-
frastruktura a impozantní stavby.       –r–

6. Valldemossa
Valldemossa leží v idylickém údolí upro-

střed pohoří Tramuntana. Jeho starodávné
kamenné domky kontrastují s okolními ze-
lenými lesy olivových, dubových a mandlo-
vých stromů. Žije zde kolem 2000 lidí, místní
ulice jsou posety obchody, uměleckými ga-
leriemi, kavárnami a restauracemi. 

Krása okolní přírody dělá z Valldemossy
oblíbené místo pro turisty. Existuje zde ne-
sčetné množství pěších tras, které se proplé-

tají zalesněnými svahy. Turisté jsou odmě-
něni panoramatickými výhledy na Malorku
a Středozemní moře. Je to také oblíbená des-
tinace pro ty, kteří chtějí uniknout zaplně-

ným plážovým letoviskům na ostrově a od-
dávat se klidné dovolené. Většina turistů při-
jíždí do Valldemossy na výlet na prohlídku
kartuziánského kláštera Real Cartuja.
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7. Inca
Inca se nachází na půli cesty po dálnici z

Palmy do města Alcúdia a leží na úpatí po-
hoří Tramuntana. Je snadno dostupná autem
i vlakem z Palmy. Je to třetí největší město na
Malorce a je známé jako “město kůže“, pokud
přijedete organizovaným zájezdem, budete
bezpochyby odvezeni na exkurzi do továrny
na výrobky z kůže. Město je také domovem
známé značky obuvi Camper. 

Inca je nejrušnější ve čtvrtek, kdy se tady
konají trhy, takže pokud si plánujete cestu,
tak každý čtvrtek si zde můžete vychutnat tu
nejlepší atmosféru tradičních trhů.

V blízkosti vlakového nádraží se nachází
kavárna Cafe Mercantil s čalouněnými kože-
nými židlemi a Ca'n Delante, jedna z nejlep-
ších cukráren na Malorce. Ve městě Inca jsou
také staré vinné sklepy, které můžete navští-
vit včetně ochutnávky výborných vín.
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Klášter Senanque
Sisteron

ArlesLa Grande-Motte
(letovisko poblíž 

Montpellier) 

Avignon

Grenoble
Národní park des Écrins

CERN v Ženevě

Kostnice

Praha

Gap – Domaine de Charance

Trip do Provence
vám ukáže nejen 
ojedinělý půvab

jihovýchodní
části Francie 

Její název Provence-Alpes-Côte d'Azur vyjadřuje všechno, 
co můžete vidět a zažít. Opravdu majestátní Alpy s ledovci a vodopády,
s neposkvrněnou alpskou přírodou v Národním parku des Écrins,  

kterou vystřídá skalnatá vinařská oblast Provensálska vonící levandulí. 
Na jihu pak Azurové pobřeží s bílým pískem na plážích a příjemnými re-
sorty a letovisky od Montpellier, přes Marseille až po Cannes. 
Především Provence vás chytne za srdce a budete ji vnímat 
doslova všemi smysly prostřednictvím vůně levandule a koření, chuti dob-
rého vína a tradičních pochoutek a výhledu do výjimečně krásné krajiny. 

Provence vděčí za svůj název Římanům, jednalo se
totiž o jejich první provincii mimo Itálii. Bohatá
historie celé této oblasti vás překvapí, jaká koncent-
race úchvatných památek se zde zachovala, mimo-
řádné je město Arles nebo Avignon. To bylo 
ve středověku kulturním a církevním centrem, 
ve 14. století pak sídlo papežů mimo Řím, čímž
vzniklo papežské schizma.

Neuvěřitelné jsou změny krajiny, z horských
vrcholů do úrodných nížin, skalnatých údolí až po
rovinu v deltě řeky Rhony. Dnes je oblast Provence-
Alpes-Côte d'Azur zaslouženě jedním z nejkrásněj-
ších francouzských regionů, který byste na svých
cestách po jižní Evropě rozhodně neměli vynechat.

Text: Lea Duží
Foto: René Pajurek
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Cestu do Provence můžete naplánovat
přes turisticky velmi atraktivní oblast
jižního Německa v okolí Bodamského je-
zera. Tato rovinatá krajina s vinicemi a
ovocnými sady je oblíbeným místem pro
cykloturistiku, ale i koupání a vodní
sporty. Na břehu jezera v blízkosti hra-
nice se Švýcarskem leží nádherné město
Konstanz, které se jako Kostnice vý-
znamně zapsalo do české historie.

Do města můžete přijet ze švýcarské
strany nebo trajektem z Meersburgu na
protější straně jezera. Doprava lodí trvá asi
20 minut a za automobil se dvěma pasa-
žéry se platí zhruba 15 € výběrčímu na pa-
lubě. Lodě během dne jezdí co 15 minut.

Ve městě jsou tři značená parkoviště a
jedno v obchodním centru LAGO blízko
nádraží. Z obchodního domu vede cesta do
historického centra, na Münsterské náměstí,
kde je biskupská Katedrála Matky Boží. 
V trojlodní bazilice, která je známá také
jako Münster, je mnoho vzácných nástěn-
ných maleb i gotických dřevořezeb. Tato
majestátní bazilika je spojená s kostnickým

koncilem v letech 1414 až 1418, který měl
vyřešit rozkol v církvi a zklidnit nastupující
reformátorské hnutí. V rámci koncilu byl v
Kostnici i velmi aktivní český reformátor Jan
Hus a v Münsteru měl obhajovat své učení o
nutných změnách církve a návratu k pravdi-
vému křesťanskému životu. Ale nebylo mu
to umožněno a byl odsouzen bez obhajoby. 

Koncil také probíhal v budově radnice
na nábřeží jezera, odkud jezdí výletní lodě.
Dnes je v domě populární výborná restau-
race a konají se tu koncerty. V blízkosti je
krásný park Stadtgarten, kde je možné se
procházet a kochat se výhledem na jezero.

V katedrále Matky Boží je možné po za-
placení vstupného 2 € vystoupat do chrá-
mové věže a prohlédnout si město s při -
lehlým jezerem z výšky. Ve chvíli, kdy odbíjí
zvony poledne, je to i docela adrenalinový
zážitek. Z dalších památek stojí za prohlídku
Kostel sv. Štěpána a náměstí s Císařskou kaš-
nou a freskami zdobenou budovou současné
radnice. V ulici Obere Laube naproti lute-
ránského kostela je nejnovější připomínka
Jana Husa a jeho spolubojovníka za reformu
církve Jeronýma Pražského. Pískovcová so-
cha ve tvaru kalichu stojí v místě tehdejší
městské brány, kudy prošel Jan Hus na po-
pravu. K šestistému výročí od jeho upálení ji
vytvořili studenti průmyslové školy z Hořic.     
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Trajekt do Kostnice

Kostnice

V přístavu na jezeře jistě
upoutá pozornost 9 metrů
vysoká kovová otáčející se

socha Impéria. Lehce oděná
kurtizána drží postavy na-
hého císaře a papeže a na-

značuje tím, kdo a jak
vlastně vládne světu. 

Trajekt z Meersburgu vám ušetří
spoustu času.

Výhled z katedrály 
na jezero.

Husův památník 
ve tvaru hořícího 

kalichu.



Za kamennou bránou Schnetztor se na-
chází pěkně opravený dům s nápisem Hus-
Haus patřící české Společnosti Husova
muzea. V domě, kde byl Jan Hus ubytován
v roce 1414 v době koncilu, je dnes inte-
raktivní expozice o jeho životě, práci a dílu,
působištích i nespravedlivém koncilu s tra-
gickým koncem. Uvidíte i souvislosti s teh-
dejšími vladaři a papeži. Můžete si zde
koupit knihy a pohlednice a česky se zeptat
na vše, co vás zajímá. Loni byla v Husově
domě také výstava ke 100. výročí naší re-
publiky pojednávající o vlivu Jana Husa na
životní postoje T. G. Masaryka.

V nedalekém parku pak najdete Husův
kámen - bludný balvan se jménem Jana
Husa i jeho kolegy Jeronýma Pražského,
položený na místě údajného upálení a ur-
čený pro chvíle piety a vzpomínek.      
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CERN v Ženevě

Einstein měl pravdu.
Cestovat časem lze,
ale jen do budoucna
Nadšenci do vesmírné vědy by cestou do
Provence neměli zapomenout navštívit
také areál Evropské organizace pro jaderný
výzkum. Pro veřejnost je denně volně pří-
stupný promítací sál ve vrcholku velké dře-
věné kopule. Cesta nahoru je vhodná i pro
vozíčkáře a na stěnách je možné si pro-
hlédnout výstavu o vesmíru. Program kina
získáte v budově recepce naproti. Tam je
také volně přístupná interaktivní výstava
Microcosmos hovořící o tom, co vlastně
CERN dělá a jak urychlovače fungují.
Pokud byste chtěli vidět skutečný výzkum
v jedné ze stanic Atlas, nacházejících se asi
dva kilometry od recepce, musíte si termín
rezervovat na webových stránkách, bez re-
zervace vás tam rozhodně nepustí.

Výzkum CERNu předloni prokázal správ-
nost teorie relativity, což znamená, že lze
cestovat časem, ale jen do budoucnosti.

Hus-Haus, neboli dům Jana Husa se nachází 
za bránou Schnetztor (Římská brána na obr. vlevo).

Promítací sál CERNu je umístěný 
v horní části dřevěné kopule.

Maketa části urychlovače v mě-
řítku 1:1 na výstavě Microcosmos. 
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Nóbl Grenoble

Grenoble je moderní město s krásnými
parky a mnoha historickými památkami, má
i bohatou sportovní historii danou přede-
vším pořádáním X. zimních olympijských
her v roce 1968. Nad městem se rozkládá na

vrcholu kopce ve výšce 498 m komplex La
Bastille. Tato bývalá vojenská obranná pev-
nost dnes slouží jako muzeum, společenské
a kulturní centrum s lanovým parkem, ale
především jako úžasná vyhlídka. Pěšky se
můžete vydat nahoru od brány St. Laurent za
řekou Isère, kde je i muzeum. Ovšem oprav-
dový zážitek je jízda lanovkou Téléphérique
z nábřeží za katedrálou St. André. Tato nej-
starší městská lanovka v Evropě, fungující od
roku 1934, vyveze ve svých prosklených bu-
blinových kabinkách ročně 325 tisíc návštěv-
níků. Od května do října jezdí denně, ráno
začíná po 9 hodině a končí okolo půlnoci
(jen v pondělí začíná v 11 hodin a večer končí
už okolo 19 hodiny), provoz je i v zimě ve

zkráceném režimu, obousměrný lístek pro
dospělého stojí 8,20 €. Jízda trvá jen 5 minut,
ale výhledy na město, řeku a okolní hory jsou
mimořádné. Stejně tak na plošině La Bastille
se nachází vyhlídka Belvedere a terasa re-
staurace, odkud uvidíte horské masivy jako
na dlani, za dobrého počasí lze rozpoznat i
vrchol hory Mont Blanc. Z terasy na západní
straně je vidět skokanský areál a v pozadí
unikátní vápencové masivy Vercors. Před
cestou dolů se můžete projít přírodním par-
kem, po historické nebo geologické značené
trase, navštívit muzeum, jeskyně nebo blíz-
kou vyhlášenou restauraci Chez le Pèr’Gras.
Program pro děti je lanovém parku a ve vo-
jenském muzeu o historii posádky pevnosti. 

Nejkrásnější pohled na Grenoble a okolní hory je z terasy pevnosti
La Bastille, kam se můžete dostat lanovkou Téléphérique.

Jedno z nejkrásnějších francouzských měst, které je navíc
zasazeno v údolí Jižních Alp. Na cestě do Provence byste
určitě neměli vynechat Grenoble.

Jardin de Ville
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Národní park des Écrins
– Alpy v plné kráse

Krásu francouzských Alp je možné po-
znat i cestou do Provence. Z Grenoblu
se vydáte na jih po Route Napoleón
N85 a z ní odbočíte na La Chapelle-en-
Valgaudémar. Pak po úzké asfaltové
cestě dojedete k chatě Gioberney,
přímo v srdci Dauphineských Alp.

Tyto Alpy se rozprostírají okolo masivu
Barre des Écrins a najdete tu ideální místo
pro vysokohorskou turistiku i lezecké ak-
tivity s možností kempování u horské řeky.
Pro méně náročné se nabízí krásný výlet
od chaty Gioberney například k jezeru
Lauzon. Chata, kam se dá dojet pohodlně
autem, pochází už z doby 2. svě-
tové války, dokončena byla v
roce 1963, poskytuje ubyto-
vání i občerstvení včetně
francouzských palačinek
a to výhledem na buráce-
jící kaskádový vodopád. 

Od chaty na plošině cca ve 2000 m n.m.
vede několik různě náročných tras, včetně
výšlapů k ledovcům, kterých je tady celá
řada (Cirque Glaciaire du Gioberney).
Lehčí trasa v délce do 7 km vede k jezeru
Lauzon. Cestou potkáte alpské louky s níz-
kými keři rododendronů a borůvek, občas
“známky“ pobytu koz a ve vyšších polo-
hách i kozorožce horského. Volná pro-
stranství vyplňují štěrková pole, které
vytvořily ledovce erozí skal, proto je
vhodná pevná obuv. Nejzajímavější jsou
úseky okolo řeky pokryté ledovou krustou,
potůčky se objevují na mnoha místech i ve
formě pramenů. Po přechodu hřebene je

již jezero s průzračnou vodou na
dohled. Trasa má převýšení

asi 500 metrů a celá trvá cca
3 hodiny. Na cestě zpět
údolím k hlavní silnici
uvidíte další menší vodo-
pád Cascade du Casset.

Gioberney, 
srdce Dauphineských

Alp je nádherné
místo pro zajímavou

pěší turistiku.

Cascades le Voile de la Mariée.

I v létě všechny trasy z Gioberney začínají
přechodem říčky se sněhovou krustou.

Rododendrony
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Domaine 
de Charance
je relaxací
s výhledem
na město Gap
Na úpatí Alp leží město Gap obklopené jabloňovými
sady. Nad městem se tyčí zámek de Charance se za-
hradami, jezerem a s nádhernými výhledy.  

Zámek tvoří středobod celé oblasti, sídlí v něm správa
Národního parku des Écrins a Společnost pro zachování
rostlinných druhů alpské oblasti. Z terasy se můžete kochat
výhledem na město v údolí. Zámecké zahrady jsou stup-
ňovité, propojené vodními prvky a vzácná je růžová za-
hrada s dlouhou tradicí (mimochodem Domaine de
Charance je také odrůda růže). Vstup je zdarma včetně
parkování. Okolí zámku je ideální místo pro procházky
kolem jezera, kde se prohání ryby a kachny, botanické
exkurze, pro pohodové pikniky na louce s výhledem na
vrcholy hor. Na ně je možné si “vyšlápnout“ po několika
trasách nad jezerem, například na vrchol hory Brèche
de Charance ve výšce 1660 m n.m.   

Ze zámku de Charance je nádherný výhled na město Gap ležící 100 km jižně od Grenoble. Díky této
poloze je vhodné pro ubytování a relaxaci před další cestou na jih, hotely jsou tu na výběr v různém
cenovém rozpětí. V historickém centru s katedrálou je mnoho restaurací a obchodů. Dopoledne
se na náměstí konají trhy, kde můžete zjistit, jak vypadá a chutná čerstvě natrhané ovoce, zelenina,
koření, med, hořčice nebo víno. Ke svačině ochutnejte místní specialitu tzv. tourtons vypadající
jako plněné ravioly usmažené do křupava jako pirožky.

Zámek s nově budovanou
terasou nad zahradami,
kde se nachází i vzácná
sbírka růží. 

Alpské louky nad jezerem
slouží k piknikům, ale také
k botanickému výzkumu. 



Padesát kilometrů jižně od Gapu, kde
se krajina Dauphineských Alp začíná
měnit na Haute Prevence vytváří řeka
Durance malebné údolí obklopené
skalami. U městečka Sisteron se na vy-
soké skále nachází majestátní pevnost. 

Kamenná citadela vévodí na nejvyšší
terase celé pevnosti z 13. století, která je
vystavěna na ploše až 10 ha. Pevnost je
otevřena pro veřejnost od 1.4. do 11.11.
denně a za cca 2 hodinovou prohlídku se
platí plné vstupné 6,60 €. K prohlídce mů-
žete využít audio výklad v několika jazy-
cích. Kromě muzejní expozice o historii
pevnosti nebo třeba o Napoleónovi či

bombardování Sisteronu v roce 1944, je zá-
žitkem především dechberoucí výhled da-
leko do krajiny, na tyrkysově modrou řeku a
zejména na úžasně tvarované skály v okolí.
Masiv přímo naproti Rocher de la Baume je
mimořádný skalní útvar vyhledávaný pro le-
zecké aktivity díky rozeklaným skoro svislým
stěnám. V pevnosti v létě probíhají festivaly
pod širým nebem a krásně vypadá citadela i

v noci pod osvětlením. Pevnost je propojena
kamenným schodištěm s parkovištěm u sil-
nice A51 (z Gapu směr Marseille) a cesta vede
také do městečka Sisteron. Většina úzkých
uliček s obchůdky a restauracemi směřuje na
náměstí, k muzeu římských památek a ke ka-
tedrále v románském stylu. Ve městě se mů-
žete domluvit na výlety do okolí nebo na
sjíždění řeky na raech a kánoích. 
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Skalní masiv Rocher de la Baume
z majestátní Citadely v Sisteronu

Úzké skalnaté údolí řeky Durance 
u Sisteronu se považuje 

za bránu do Provence. 

Skalní masiv Rocher 
de la Baume. 



Monumentální Papežský palác je neuvěřitelně
velký, jako malé město, kde se spojila pevnost
Starého paláce, hradby a věže hradu a Nový palác
jako modernější a útulnější zámek. Tento největší
gotický palác v Evropě je také zapsán v UNESCO. 

Nákladnou stavbu vybudovali papeži ve 14. století
v součinnosti s tehdejším papežským schizmatem
jako druhé sídlo papežů mimo Řím.  Rozsáhlým ob-
jektem vás provede vychytaná digitální appka Histo-
Pad, naviguje vás na displeji pomocí GPS, audio výklad
vás seznámí s každou místností a po načtení kódu
uvidíte život v sálech a kapli ve středověku ve virtuální
podobě. Impozantní malby, barevné tapety, původní
nábytek, prostřené stoly a hořící krby vám otevřou
cestu na výlet do historie. Vstupné 14,50 €, včetně
vstupu na most, za tento výjimečný zážitek určitě stojí.  
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Avignon,
tam je
shon,
tam na
mostě
všichni
tančí...

V Avignonu mají také svůj “Karlův most“, jmenuje se Pont Saint-Bénezet
podle pasáčka, který dostal Boží vnuknutí o nutnosti postavit most. Původní
dřevěný most ze 12. století vystřídala tato nádherná kamenná stavba právě
také okolo roku 1355. Nový most měl 22 oblouků pro překlenutí širokého toku
řeky Rhony, pak ho mnohé povodně poškodily a zůstaly jen čtyři. Most se ne-
dotýká břehů, vstup na něj je z hradeb přes padací most. 

Palác byl ukázkou moci a vlivu církve, residence pro
běžný život papežů, místem pro ceremonie a papežská
konkláve i pro politická jednání. Například se zde roz-
hodlo, že Karel IV. bude kandidát na římského císaře.

Ve druhém pilíři mostu je kaple Saint
Nicholas se zvoničkou. Most je středo-
věkou památkou zapsanou v UNESCO.

V prvním vstupním pilíři je malá expozice o historii mostu, maketa původní stavby, legenda o pasáčkovi a světoznámá pís-
nička o mostě v Avignonu. Písnička ve Francii zlidověla, v angličtině je populární zejména v Kanadě a má i svou českou verzi. 
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Levandulový klášter Sénanque
Abbaye Notre-Dame de Sénanque tedy

Chrám Matky Boží de Sénanque je cisterciácký
klášter obklopený levandulemi.   

Oblast od Avignonu na východ je také
hornatá díky masivu Luberon. Kamenitá
půda, málo srážek a hodně slunce svědčí
vinné révě a levanduli. Fialová voňavá pole
jsou symbolem Provence, ale při focení do
nich vstupujte opatrně, v létě jsou plné včel
a pyl dráždí oči. Za symbol Provence se po-
važuje románský klášter Sénanque u měs-
tečka Gordes. I toto malé město na skále má
typické provensálské kouzlo. Klášter je jen
asi 3 km od něj, ze severu k němu vede zají-
mavá členitá, ale dobře značená, cesta mezi
skalními útvary. Klášter je obehnán zdí a
vstup na prohlídku s průvodcem je možný
jen v předem dohodnutém termínu. 

Krásné je i okolí kláštera s levandulovými
políčky a včelími úly, o které se stará malá
skupina mnichů. Produkty jejich bohulibé
činnosti si můžete koupit v klášterním ob-
chodě, kde najdete sušenou levanduli, mýdla
mnoha vůní, medy, ochucené hořčice, likéry,
oleje, džemy, provensálské koření, přírodní
kosmetické výrobky a výborná vína. Taky su-
venýry, tašky, knihy, pohlednice nebo obrazy.
Výnosy z prodeje jsou pro mnichy živobytím
a také jdou na opravy kláštera. 

Pokud se chcete dozvědět více o druzích
levandule, jejich pěstování, sklizni, destilaci
a výrobě olejů navštivte Muzeum levandule
v blízkém městečku Coustellet. 

Klášter Sénanque byl posta-
ven roku 1148 a je nejzná-
mější cisterciácký klášter v
Provence. Leží 3 km od stře-
dověkého městečka Gordes 
a mniši zde pěstují levadule.

Levandule pro lékařství,
kosmetiku i gastronomii  
Pravá Levandule lékařská (Lavandula an-
gustifolia) roste v horských oblastech,
byla od pradávna používána do koupelí,
protože zklidňuje nervový systém a po-
máhá při revmatu a při namožení svalů.
Výborná je jako kloktadlo při chřipce, an-
gíně a proti zánětům v ústech díky svým
antibakteriálním účinkům. Ve formě
mýdla a krémů působí blahodárně na
kůži a hojí rány. Samozřejmě nádherně
voní, takže je vyhledávaným doplňkem
do domácnosti, například proti molům.
Je součástí kořenících směsí, zejména
provensálského koření s rozmarýnem a
tymiánem, používá se na maso, při gri-
lování, ale i do salátů a omáček. Povzbu-
zuje chuť k jídlu a napomáhá trávení.
Hojně pěstovaný hybrid levandule tzv.
lavandin kvete i v
nížinách a má vý-
razně vyšší obsah
cenných éteric-
kých olejů.  



Historické město Arles nabízí koncen-
trovaný mix zážitků - zachovalé památky
z doby Římské říše, úchvatná vodní díla,
stopy významných malířů, festival plný
tradic, školu fotografie i nekropoli. 

Arles bylo v dobách Říma hlavní město
celé podmaněné oblasti jižní Francie, které
se říkalo Provincie. Má strategickou polohu
před deltou řeky Rhony, přitom je blízko
moře. Řeka slouží i dnes jako obchodní lodní
cesta a zvládne i velké výletní lodě. K městu
vede unikátní kamenný Římský akvadukt.

Nejvýznamnější památky se nachází ve
středu města - kruhový amfiteátr nazývaný
Aréna i půlkruhové antické divadlo s tří pa-
trovým hledištěm a dobovými artefakty.
Další klenot je na Náměstí Republiky - velká
románská katedrála Saint Trophime s nád-
herně zdobeným portálem. Historické Kon-
stantinovy lázně pak najdete v klidném místě
u řeky, kde navazují na nábřežní promenádu

s odpočinkovou zónou. Arles má i bohatou
uměleckou historii, v letech 1888 a 1889 tu
žil malíř Vincent Van Gogh, částečně zde
pracoval společně s Paulem Gauguinem. Vy-
tvořil tu mnoho známých děl, ale také zapo-
čal své období mentálního zhroucení. Jeho
díla a nepříliš vyrovnaný život připomíná
místní kavárna, muzeum a stezka.

Vedení města Arles v současnosti prezen-
tuje svůj vstřícný postoj k umění každý rok
pořádáním mezinárodního festivalu fotogra-
fie, který má návaznost na místní velmi
uznávanou národní školu pro fotografy. 

Význam města v daleké historii lze poznat
i za hradbami, v nekropoli Alyscamps, kde z
kamenných sarkofágů trochu mrazí.   
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Na koních 
ulicemi Arles
okolo římské

arény
Ve velmi zachovalé Aréně se často konají kulturní

akce i zápasy býků, naštěstí bez zabíjení. 
V rámci letního festivalu jsou populární jízdy na

bílých koních, muzikanti v kočárech 
nebo ženy v  tradičních 

krojích na kolech. 

Unikátní římský hřbitov Les
Alyscamps je plný dochova-

ných sarkofágů, hrobek a kaplí
ve stínu alejí stromů. 
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Po dlouhé cestě přichází relax
v letovisku La Grande-Motte

Azurové pobřeží je charakteristické čis-
tými plážemi s jemným bílým pískem a po-
zvolným vstupem do moře. V letoviscích
jsou vybudovány vlnolamy z kamenů, takže
se mohou koupat bezpečně i děti a senioři.
Na pobřeží se můžete procházet jako na ko-
lonádě, posedět v bezpočtu restauracích, ka-
várnách a cukrárnách. Pro děti jsou při-
praveny atrakce a hřiště. La Grande-Motte
poznáte podle architektonického stylu hotelů
u pláže ve tvaru pyramidy.

Aktivnější turisty nadchne městečko Sa-
intes Maries de la Mer s dlouhými bílými
plážemi, nefalšovanou atmosférou přístavu
a výbornými restauracemi. Z přístavu jezdí
lodě na vyjížďky do delty řeky Rhony.  Kdo
si půjčí kolo a vyrazí na cyklotrasu do oblasti
Camargue bude ohromen mnohotvárnou
přírodou s plameňáky na dosah ruky. Určitě
stojí za to dojet až do městečka Aigues
Mortes podívat se na památkově chrá-
něné středověké hradby.  

Kuchyně v Provence  
Máslové croissanty vás budou doprovázet
celou Francií, podávají se ke kávě, běžná
snídaně mimo hotel zahrnuje kávu, džus,
croissant a bílé pečivo s džemem. Pokud
máte chuť na vajíčka, většinou je to nadý-
chaná omeleta, například se šunkou. Šun-
kou se ale myslí jemné sušené plátky jako
prosciutto. Je vynikající v lehkém salátu s
melounem a sorbetem, který v horku
osvěží. Na pořádný steak si počkejte do
oblasti Camargue, kde se připravuje z
masa místních černých býků. Tady nezapo-
meňte ochutnat rizoto nebo paellu, pro-
tože místní rýže má výjimečně jemnou a
přitom výraznou chuť. Zkuste také saláty,
na sladká rajčata a buclaté olivy s kozím
sýrem a provensálským kořením budete
vzpomínat. Výborné jsou ančovičky v sa-
látu i na pizze. U moře si dejte čerstvé ryby,
steak z tuňáka nebo velmi oblíbené pe-
čené slávky (černé mušle) s česnekem a by-
linkami. Ochutnejte víno, zejména v oblas-
ti Avignonu, a domů si kupte likéry, la-
hodný mandlový či     bylinkový na trávení.    

Po více než 1500 kilometrech napříč Německem i s trajektem do Kostnice, po členi-
tých cestách Švýcarskem, pak nádhernou Francií, kde jsou snad nejdražší dálnice na
světě, si každý zaslouží relax u moře. Zatímco dosud to byly oblasti Alpes a Provence,
teď je možné poznat Côte d'Azur na vlastní oči. Známé letovisko Azurového pobřeží
na jihu Francie je městečko La Grande-Motte, poblíž města Montpellier. 



Arles je také bránou do unikátní oblasti Camargue, kde
řeka Rhona vtéká do Středozemního moře. V její velmi
členité deltě vznikají jezera, bažiny i slané mokřady, le-
mované rákosem a sítinou, které jsou domovem mnoha
druhů ptáků včetně populárního růžového plameňáka. 

Velká část oblasti, kde se specificky mísí sladká voda s
vodou z moře, je chráněná přírodní  rezervace. Na travnatých
pásech v sušších místech nepřehlédnete pasoucí se černé ca-
maguerské býky. Nezvyklou černo-bílou kombinaci doplňují
volně se pohybující bílí koně polodivokého plemene, jež žije
jen v této oblasti. Pod sedly honáků dobytka jsou velmi
rychlí, ale také vydrží v horku stát v bažině bez hnutí. Cestou
do městečka Saintes Maries de la Mer je několik rančů, kde
si můžete domluvit projížďky. Do biosférické rezervace, s
možností sledování ptáků v jejich přirozeném prostředí, je
vstup umožněn, ale jen po značených trasách. 

V deltě jsou také vhodné pod-
mínky pro pěstování rýže. Místní
rýže je registrovanou značkou zě-
měpisného původu. Kromě bílo-
zrnných odrůd se pěstuje i rýže
červená a černá. Čistě místním
produktem je také sůl jemné chuti
ve formě drobných vloček. –r–
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10 úžasných věcí, které jste
možná nevěděli o Senegalu
Senegal je jako destinace pro dovole-
nou často přehlížen. Tato země zalitá
sluncem má však pro potenciální
návštěvníky několik překvapení v ru-
kávu. Proto vás rádi seznámíme se
zajímavými místy a aktivitami v této
západoafrické zemi.

1. Ostrov z mušlí
Pravděpodobně jedním z nejoriginálněj-

ších recyklačních projektů na světě je využití
mušlí v Senegalu. Místní milovníci mořských
plodů vytvořili ostrov z milionů skořápek
měkkýšů. Domy, stezky a dokonce i hřbitovy
ve městě Fadiouth na jižním pobřeží země
jsou vyrobeny z mušlí, které praskají pod no-
hama, kamkoli jdete. Vytváří tvrdý materiál,
přitom jsou lesklé a ozdobné. 

2. Stavějí zeď
Není to zděný ani montovaný plot, jaký

chce postavit Donald Trump na hranici s
Mexikem, ale stěna ze stromů, navržená tak,
aby dokázala zadržet neustále se rozpínající
Saharskou poušť.
Je pojmenována
Velká zelená zeď a
je to obrovský ko-
ridor zeleně pro-
cházející jižní
Saharou, od Sene-
galu až po Dži-
buti na východě.

3. Senzační surfování
Nekonečné léto (e Endless Summer) se

často využívá jako místo pro klíčové scény ve
filmech o surfování. Je zároveň jedním z nej-
lepších míst pro surfování, kam se můžete v
Africe vydat. Díky poměrně malému počtu
turistů, kteří jsou dostatečně odvážní pro di-
voké jízdy na vlnách, tady není narváno.

4. Ovce a kozy také
surfují - jen v neděli
Ano, opravdu. Každou neděli na plážích

Dakaru přivedou pastýři své stádo na břeh,
aby se zapojilo do čestného čistícího rituálu.
Zvířata jsou umyta, ostříhají se jim kopyta a
povzbuzují se k plavání a surfování, než se
zase vrátí zpátky k běžnému spásání savany.

5. Je tu rostoucí
umělecká scéna
Zaprášený Dakar je místem i kre-

ativního talentu: malíři a sochaři z
celého světa se sešli v senegalském
hlavním městě, aby zde hledali in-
spiraci. Návštěvníci mohou navštívit
místní umělce ve Village des Arts,
kde je najdou více než 50 umělců.

6. Růžové jezero
Růžový odstín jezera Lac Rose, které je

vzdálené od hlavního města Dakaru asi ho-
dinu autem, není následkem katastrofy ani
nešťastné chemické reakce, ale je přírodním
jevem vyvolaným neobvykle vysokým obsa-
hem soli v jezeře. Slaný roztok ve vodě při-
tahuje neškodné bakterie (Dunaliella salina),
které produkují červený pigment absorbující
sluneční záření. Jezero má rozlohu 3 km2 a
poblíž něj není žádné město.

7. Na krátkou dobu
se sloučil s Gambií
V roce 1982 se Senegal a Gambie dohodly

na vytvoření konfederace pro zlepšení spolu-
práce mezi oběma zeměmi. Nově vzniklá Se-
negambie ale neměla moc dlouhé trvání.
Senegal v roce 1989 tuto konfederaci zrušil,
protože Gambie odmítla užší spolupráci.



Kam zajít v Senegalu
• Pláže
Nejlepší pláže v Senegalu najdete v Cap
Skirring a Dakaru. Cap Skirring se na-
chází v jižní části Senegalu v oblasti Ca-
samance. Pláže v Cap Skirring jsou
obrovské a nezalidněné dokonce i
během plné turistické sezóny. Pokud
pobýváte v Dakaru, nejlepší pláže jsou
Soumbédioune a Secret Beach. V Sou-
mbédioune, bývalé rybářské vesnici, je
populární rybářská pláž s trhy. Secret
Beach je oblíbeným místem pro surfo-
vání, ale jeho silné proudy nejsou pro
koupání bezpečné.

• IFAN
The Institut
Fondamental
d ' A f r i q u e
Noir Museum
(IFAN) nebo
také Muzeum
Institutu černé Afriky je místo, které
byste měli navštívit. Často uváděné
jako nejstarší a nejlepší muzeum v zá-
padní Africe, vám toto muzeum v Da-
karu umožní spojit se s tradičním
uměním a kulturou z regionu. Kromě
zobrazování tradičních masek a šatů
vystavuje IFAN ručně vyráběné tkaniny,
řezbářské nástroje, hudební a zeměděl-
ské nástroje. Výstavní artefakty pochá-
zejí především z Mali, Guineje-Bissau,
Beninu a Gambie. V muzeu bohužel ne-
jsou žádné anglické překlady.

• Nakupování
Senegal, konkrétně Dakar, je rájem pro
milovníky nakupování. Trhy jsou zde za-
plaveny ručními místními výrobky a
různými obskurními předměty. Marché
Sandaga, nacházející se v centru Da-
karu, je největším trhem v Senegalu a
nabízí téměř vše, co hledáte, od jídla a
řemesel až po oblečení a šperky. Ručně
barvené tkaniny a hedvábí najdete na
Marché des HLM, kde si můžete ne-
chat z vybrané látky ušít oblečení jed-
ním z krejčích na trhu.

8. Dakar je domovem
nejvyšší sochy Afriky
S výhledem na senegalské hlavní město je

49 metrová africká renesanční památka nej-
vyšší sochou kontinentu. Ačkoli ji navrhl se-
negalský architekt, bronzová konstrukce byla
vyrobena a postavena severokorejskou sta-
vební společností.

9. Jméno největšího
automobilového zá-
vodu světa
Největší automobilový závod světa Rally

Paříž-Dakar měl svou premiéru v roce 1979
a byl považován za nejtvrdší závod na světě.
Jako zkouška člověka a stroje, vedlo rally
přes některé z nejvíce nebezpečných terénů
světa, včetně Saharské pouště. Nicméně
hrozba terorismu v Sahelu, což je ekoklima-
tická a biogeografická přechodová zóna mezi
Saharou na severu a sudánskou savanou na
jihu, vedla k tomu, že v roce 2009 došlo k
přesunu tohoto závodu do Jižní Ameriky.

10. Temná minulost
Senegal byl centrem obchodování s

otroky a návštěvníci se zde mohou dozvědět
vše o této neblahé činnosti v Domě otroků
na ostrově Goree, poblíž pobřeží Dakaru.
Pod jemným zvukem mořského vánku zde
číhá bolest a tiché výkřiky z minulosti. Zde
bylo “překladiště“ otroků, kteří pak byli od-
vezeni dále. Nešťastné místo se jmenovalo
Dům otroků (the House of Slaves) a byl to trh,
kam byli Afričané dopravováni prostředníky
z pevninské západní Afriky. Pak je přivedli
do místa, které se teď nazývá Dveře bez ná-
vratu (Door of No Return), odkud nasedali
na malé čluny, které je odvážely na obchodní
lodě kotvící dále od břehů. –r–
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Než se vydáte do Maroka.. .
Do Maroka se nízkonákladovými leteckými společnostmi snadno a levně dostaneme z Prahy, Bratislavy, Krakova,
Berlína nebo Vídně. Než se tam vydáme, měli bychom o této zemi s bohatou berberskou tradicí a evropskou atmo-
sférou, ležící v Africe pouhých 13 kilometrů od pobřeží Španělska, něco vědět.

Tamnougalt, Moroko
Foto: Sergey Pesterev 

Cestovní ruch tu rok od roku roste.
Král Mohammed VI chce do roku
2020 zvýšit počet návštěvníků na 18

milionů. Strategie vládce královské rodiny je
podpořena rozvojem infrastruktury, což us-
nadňuje cestování po celé zemi. K tomu král
v zemi zavádí mnoho sociálních, politických
a ekonomických reforem. 

Kavárny dominují 
v Tangeru
Kavárny jsou klíčovým místem pro navá-

zání kontaktů, alespoň pro Maročany. Shro-
mažďují se a pijou sladký mátový čaj a sledují
kolemjdoucí lidi. Severní přístavní město
Tanger má historii i literárního bohémství.

Díky své geografické poloze se stal Tanger na
přelomu 19. a 20. století hlavním diplomatic-
kým centrem pro obchodní aktivity s Evro-
pou. Na počátku 20. století měl Tanger okolo
40 000 obyvatel, z nichž polovina byla Mus-
limů a polovina Evropanů a Židů. Je dobré
navštívit kavárnu Café Hafa (Ave Hadi Mo-
hammed Tazi), s výhledem na Gibraltarský
průliv. Zakouřené Café Baba (1 rue Sidi-Hosni)
je nejlepším místem v Kasbu.

Pokud nejste muslim,
do mešity nemůžete
Dnes už je téměř 99 % populace muslim-

ského vyznání. Zatímco jen málo marockých
mešit je otevřeno nemuslimům, výjimkou je
vyvýšená mešita Hassan II v Casablance. Na-
chází se na mysu u Atlantiku a byla dokon-
čena v roce 1993 a je pro 105 tisíc věřících.

Z kavárny Café Hafa je úžasný výhled
na Atlantický oceán.



Vícejazyční Maro-
čané vás zahanbí
Maročané přepínají jazyky uprostřed věty,

odrážejí kultury berberské, arabské, fran-
couzské a španělské, které touto zemí prochá-
zely. Na ulici uslyšíte arabštinu s marockým
dialektem Darija. Francouzština je stále slyšet
ve městech, v Tangeru je slyšet více španělština.
Tři hlavní dialekty této země s berberskou vět-
šinu jsou: Tashelhit, Tamazight a Tarifit.

Kmín v marocké
kuchyni
Římský kmín je jedním

z hlavních koření použí-
vaných v marocké ku-
chyni. Tento štiplavý
prášek se používá k
ochucení všeho od ta-
ginů po mechoui (po-
malu smažené jehněčí).

Vlaky jsou levné, po-
hodlné a spolehlivé
Vlakový přepravce ONCF provozuje

jednu z nejlepších vlakových sítí v Africe,
která je nejjednodušším způsobem cestování
mezi městy. Jízdenka v 1. třídě se kupuje s již
rezervovaným sedadlem v klimatizované ka-
bině se šesti sedadly. Je tam i jídelní vůz. 

Když uslyšíte „balak!“
dávejte si pozor
Marocké tržnice nejsou pro slabé povahy.

Úzké uličky se smlouvajícími obchodníky,

kterými projíždějí různé vozíky tažené mu-
lami, a k tomu mladí Maročané na motoro-
vých skútrech.

Pravidlo č. 1 je uhnout stranou, když usly-
šíte varování „Balak!“. Znamená to, že se k
vám blíží velký náklad, u kterého se nepřed-
pokládá, že zastaví nebo vás bezpečně ob-
jede. Nevyhnutelně se na trhu v těchto
úzkých uličkách ztratíte, protože mapy ob-
vykle nezahrnují tak malé ulice. –r–
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1. Konga, spuštěná v roce 2012, je on-line
nákupní služba v Nigérii. Konga plánuje
tento rok rozšířit své služby i do dalších
afrických zemí. Jejím cílem není stát se
jen on-line nákupním centrem - ačkoli
je v tom už docela úspěšná - ale umož-
nit jiným firmám dělat vlastní e-com-
merce. Více než 10 000 obchodníků se
již na této platformě zaregistrovalo a
příjmy neustále rostou.

2. M-KOPA je keňská společnost, která
vyrábí sluneční energii za dostupnou
cenu, což je mnohem bezpečnější a
méně nákladné než tradiční petrolejové
lampy. Zákazníci mohou počítat s úspo-
rou ročního příjmu během tří let použí-
vání solárních panelů M-KOPA. Navíc
pomocí zařízení M-KOPA mohou také
nabíjet mobilní telefony a radiostanice.

3. Karibu Solar Power v Tanzánii navrhl a
vyrábí solární “podnik v krabici“. Zákaz-
níci si koupí sadu pro solární energii a
pak prodávají dobíjecí energii svým
vlastním zákazníkům – je to podstatně
levnější a bezpečnější než benzín, který
se často v zemi k výrobě elektřiny po-
užíval.

4. Kopo Kopo je keňská platební společ-
nost. Má více než 10 000 obchodníků,
kteří používají její systém k přijímání
plateb a ke sledování elektronických
plateb. V Keni je 70 % lidí a 30 % HDP
závislé na digitálním systému M-Pesa,
který pro obchodníky není snadný způ-
sob přijímání plateb. Kopo Kopo posky-
tuje obchodníkům snadnější přístup a
má v úmyslu růst a rozšířit se v Keni a v
sousedních zemích.

5. iROKOtv se nazývá “největším distri-
butorem afrických filmů na světě“. 
iROKOtv kupuje licence k Nollywood-
ským filmům (nigerijský hollywood) a
generuje své tržby prostřednictvím re-
klamy a předplatného. Poskytuje Afri-
čanům žijícím v zahraničí nebo doma
možnost sledovat “Nollywoodské“ a
“Bollywoodské“ (indický Hollywood)
filmy, korejské seriály a mexické teleno-
vely. Má předplatitele ve 172 zemích, z
nichž pouze 11 % žije v Africe.

5 nejzajímavějších začínajících firem v Africe
O podnikání v Africe mnoho Evropanů moc neví. Afrika je ale krajinou příle-
žitostí a podnikatelů, kteří hledají způsoby, jak pomoci Africe růst. Podnika-
telský duch je v některých částech Afriky omamný a jde z něj cítit energie.
Tady přinášíme pět nejzajímavějších nových firem na tomto kontinentu:
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Katar byl doposud především jen místem pro přestupy
na cestě na jihovýchod Asie, kam spousta českých tu-
ristů ráda cestuje. To už ale neplatí. Dovolená v Ka-
taru má dnes spíše luxusní charakter, kdy pobyt u
moře můžete strávit ve špičkovém hotelu. Katar je
rovněž ideální volbou pro prodloužený víkend „v
teple“ nebo pro netradiční rodinnou dovolenou.
Milovníci golfu si mohou koupit luxusní golfový
zájezd v dostupné vzdálenosti.

Katar jako přestupní místo
nebo luxusní dovolená?

Katar si zaslouží být destinací pro dovole-
nou, protože nabízí pohodlí, krásné po-
časí, čisté moře, exotiku, historii i zážitky:

Pískové duny
Opravdu obrovské pískové duny v Kataru

vybízí k adrenalinové projížďce vozy SUV.
Cestou v poušti můžete strávit noc v luxus-
ních arabských stanech anebo si postavit
vlastní a určitě ochutnejte místní jídlo.
Úchvatnou jízdu po dunách nabízí několik
provozovatelů. Zkušení řidiči vás vyzvednou
z hotelu a vezmou vás do pouště na půl dne,
celý den nebo na noční dobrodružství.

Návštěva
Souq Waqif
Návštěva Souq Waqif v Dauhá ve vás vy-

volá pocit návratu do historie. Tržnice byla
přestavěna tak, aby navozovala atmosféru
minulosti s příchutí exotiky. Je to vlastně blu-
diště obchodů s látkami, kořením, slad-
kostmi, zbožím pro domácnost, se suvenýry
a uměním. Najdete zde také pracující řezbáře
a krejčí. K dispozici je široká škála restaurací,
včetně syrských a libanonských, stejně jako
salonky, kde si můžete zakouřit vodní
dýmku, tzv. šišu. Směrem k mešitě je k mání
levné arabské jídlo. Vedle mešity je skromná
restaurace s lavičkami v průchodu, kde si
můžete posedět a dát si talíř kebabu a čerstvý
chleba přímo z otevřené pece.

Procházka po
Corniche v Dauhá
Procházka po Doha Corniche (koruny

Dauhá) je vynikající tip, jak strávit pozdní
odpoledne. Sedmikilometrová promenáda se
táhne přes Perský záliv z hotelu Sheraton až
k Muzeu islámského umění. Na promenádě
je řada kaváren, kde se dá posedět a kochat
se výhledem na moře. Vyznavači adrenalino-
vých sportů si můžou vyzkoušet kite surfing.

Na promenádě jsou také nainstalovány
posilovací stroje, kde si každý může zacvičit.
Jestli chcete vidět nádherný výhled na pano-
rama města, můžete naskočit na dhow, což
jsou arabské tradiční dřevěné plachetnice.



Dubaj Marina rozkládající se na ploše 5 km2

je jednou z mnoha destinací, kterou nav-
štěvují jak místní, tak i zahraniční turisté.
Místo je známé excentrickými budovami,
mrakodrapy a luxusními hotely postave-
nými v blízkosti přístavu, které nabízejí ši-
rokou škálu zábavních, stravovacích a
volnočasových aktivit. Poptávka po ubyto-
vání v Dubaj Marině brzy stoupne, právě
kvůli těsné blízkosti s výstavištěm EXPO
2020, kam se dostanete za 15 minut.

Jumeirah Beach Residence je ubytování
perfektně skloubené s designem a pohod-
lím, které k pobytu láká jednotlivce i rodiny
s vysokými nároky na bydlení. Nabízí nad-
standardní vybavení i nádherný výhled na
Arabský záliv. Toto, mezi návštěvníky Emi-
rátů, oblíbené místo je jen pár minut od
Sheikh Zayed Road, což je hlavní obchodní
tepna města a jen 15 minut od připravo-
vané Světové výstavy EXPO 2020.

Expo Golf Villas je vzdálené pouhých 10
minut od připravovaného výstaviště pro
EXPO 2020. V nejnovější čtvrti Emaar jsou
k dispozici tři a čtyř pokojové byty a také
prémiové vilky v cenách od 1 mil. dirhamů
(asi 6 mil. Kč). Jsou navrženy s moderním
interiérem a s velkými balkony s výhledem
na 18jamkové golfové hřiště. Expo Golf Vil-
las se nachází na bulváru Emaar South a je,
kromě těsné blízkosti s výstavištěm, také
propojené s hlavními oblastmi Dubaje
včetně letiště Al Maktoum.

3 nejlepší developerské aktivity v Dubaji poblíž EXPA 2020
Už příští rok bude Světovou výstavu pořádat Dubaj ve Spojených arabských emirátech. Zahájení výstavy EXPO 2020
bude až 20. října vzhledem k mimořádně horkým létům panujícím na Arabském poloostrově. O pořadatelství Dubaje
se rozhodlo již před 6 lety v Paříži. My se zaměříme na zajímavá developerská místa, která se nacházejí právě v blízkosti
výstaviště. Z Kataru se tu dostanete za necelou hodinu letadlem.

návštěva Muzea
islámského umění
Architekt I. M. Pei navrhl vybudovat Mu-

zeum islámského umění tak, aby nebylo za-
stíněno jinými budovami. Je tedy postaveno
na samostatném ostrově, hned vedle prome-
nády Corniche, a z dálky vypadá majestátně
a přitom jako by se vznášelo na vodě.

Kaligrafie, islámské vzory, šperky a tex-
tilní výrobky ze tří kontinentů tvoří obrov-
skou sbírku, přičemž některé položky pochá-
zejí už ze 7. století.

Muzeum šejka Faisala
Bin Qassim Al Thani
Jedná se o jedno z nejzajímavějších muzeí

v zemi. Nachází se 23 kilometrů západně od
Dauhá. V muzeu je soukromá sbírka šejka
Faisala Bin Qassim Al ani, vzdáleného pří-
buzného emíra Kataru. Šejk sbírá od svých

10 let zdánlivě náhodné předměty shromáž-
děné během jeho cest. Najdete tu starověké
náboženské knihy, textil, umění, ale i staré

cigaretové
balíčky a
d o k o n c e
osmanskou
bombu z
18. století.

Pevnost Al Zubara 
Objevte také tradiční architekturu Kataru

a současně i vojenskou historii v opravené
pevnosti Al Zubara, pyšnící se prvním mís-
tem na seznamu světového dědictví
UNESCO. V pevnosti funguje muzeum se
zajímavými archeologickými sbírkami. 

Kulturní 
vesnice Katara
Kulturní vesnice Katara se nachází v

Dauhá na cestě do Perly, což je velice luxusní
čtvrť plná obchodů a zábavních podniků. Je
považována za klenot katarské umělecké a
kulturní scény. V této oblasti se prolínají blu-
diště průchodů a vodních toků, které odha-
lují fotogenické prostory pro umělce, filmaře
a fotografy. Najdete zde mešitu s tyrkysovou
a fialovou mozaikou, venkovní amfiteátr s
výhledem na moře a budovu opery, která je
zároveň domovem Katarského filharmonic-
kého orchestru. –r–
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Proč je důležité
cestovat po Barmě
zodpovědně
Pokud nejste příliš obeznámeni s historií

Barmy, možná se budete divit všemu tomu
povyku ohledně zodpovědného cestování po
této zemi. Raději nebudeme příliš zabíhat do
detailů, ale je potřeba si připomenout aspoň
pár základních faktů z nedávné historie, na
kterou zrovna nejsou místní lidé moc hrdí.
Od šedesátých let minulého století do roku
2010 byla národní vláda tvořena tamním vo-
jenským režimem, o němž je známo, že se
dopouštěl mnoha humanitárních deliktů.
Některé z nich byly přímo spojeny s cestov-
ním ruchem, s řadou turistických projektů,
jako jsou například resorty a hotely, o kte-
rých se ví, že byly postaveny za nestandard-
ních podmínek a pomocí otrocké práce.

Po mnoho let tyto skutečnosti znamenaly
bojkot cestovního ruchu v zemi. Nyní je
Barma na cestě stát se úplnou demokracií.
Vláda se snaží cestovní ruch podpořit a pro-

pagovat, ale za předpokladu, že se turisté
budou v chovat zodpovědně. 

Jaké jsou předpoklady, aby vaše dovolená
nebo turistické toulky byly zodpovědné?
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Pokud jste se rozhodli pro dovolenou v Barmě, určitě tam budete chtít navštívit úžasné chrámy a nebo podniknout
nějaký trip zdejší nádhernou krajinou. Barma je ale specifická země, kde je opravdu důležité si cestu odpovědně
naplánovat, takže jestli tam chcete zamířit, přečtěte si následujících pár tipů.

Průvodce 
zodpovědným
cestováním 
po Barmě



Zvolte si dobrou
cestovní kancelář
Při plánování vaší cesty bude jedním z

prvních rozhodnutí, zda budete cestovat
samostatně nebo se specializovaným tour
operátorem. Pokud si vyberete tu druhou
variantu, je skutečně důležité pečlivě vy-
brat správnou cestovní agenturu. Nejlépe
takovou, která pracuje přímo s barmskými
komunitami, protože to v praxi znamená,
že peníze, které utratíte na vaší cestě v této
destinaci, pomůžou více místním lidem
než přímo vládě. Navíc tyto cestovní kan-
celáře přímo zajistí, aby jejich zážitkové
balíčky v žádném případě nepoškozovaly
místní komunity.

Použijte místní
služby
Dalším krokem je snaha o využívání slu-

žeb místních firem v co největším rozsahu.
Opravdu velkým problémem v Barmě je
chudoba, takže je třeba si uvědomit pár věcí.

Za prvé, na rozdíl od některých jiných
asijských zemí, Barma rozhodně není mís-
tem, kde bychom s místními obchodníky
měli smlouvat o ceny zboží a služeb. Výsled-
kem by mohlo být, že lidé, kteří se snaží na-
bízet zboží a služby, svou cenu sníží tak, že z
obchodu nebudou mít vůbec nic.

Za druhé, je dobré své možné nákupy roz-
ložit mezi více obchodníků. Například, pokud
zůstanete na jednom místě několik dní, na-
kupujte jídlo z různých stánků, protože to
pomůže “sdílet bohatství“. Totéž platí, když
si najímáte místní průvodce, řidiče apod.

Spropitné
V Barmě není spropitné obvyklé. To zna-

mená, že pokud chcete dát nějaké peníze
navíc, je to obvykle ve formě “daru“. Protože
se tyto dary často přímo nepožadují, stojí za
to se seznámit s takovými situacemi, ve kte-
rých je darování vhodné.

Patří mezi ně, pokud vás někdo místní
provede jejich vesničkou nebo pokud někdo
odemkne chrám, abyste mohli na prohlídku.
Stojí za to, dát nějaké drobné, protože pomá-
hají místnímu hospodářství.

Buďte citliví
Měli byste také dbát na slušnost při set-

kání s místními lidmi. Rozhodně je nebrat
jako součást turistických zajímavostí a ne-
stresovat je. Je třeba se také vyhnout rozho-
vorům ohledně vojenského režimu, to je
pořád v Myanmaru, jak se této zemi také
říká, citlivé téma. –r–
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18 skvělých činností, 
které můžete dělat na Bahamách

a cítit se... jako “prase ve vodě“

Představte si dokonalé pláže se sně-
hově bílým pískem a azurové moře.
To jsou Bahamy, možná jedno z nej-
krásnějších míst na světě. Pokud vás
zajímá, co můžete dělat na Baha-
mách, rádi poradíme. Pláže nejsou
jedinou atrakcí v Karibiku, můžete
se vydat na turistická dobrodruž-
ství, za historickými památkami
nebo si večer zajít zatančit do jed-
noho z mnoha nočních klubů. Jsou
tu i výborná místa pro bezpečné
šnorchlování a potápění. Takže
jestli se chystáte na dovolenou na
Bahamy, zde jsou tipy na výlety a
doporučení na zážitky, které by vám
neměly uniknout.

1. Poznejte Nassau
Turisté se v Nassau nejvíce těší na vyhlá-

šené písčité pláže a pohodové koupání v
moři, ale také na návštěvu různých nočních
klubů, kasina a restaurací s výbornou ku-
chyní. Prohlídka města je také sama o sobě
skvělou zkušeností.

Dominantním hotelem v Nassau, který je
vidět i v hollywoodských filmech odehráva-
jících se na Bahamských ostrovech, je známý
Atlantis Resort zahrnující luxusní hotel,
akvárium, vodní park a zábavní komplex. Ten
je také jednou ze zdejších hlavních atrakcí.
Mořské akvárium je jedním z největších ven-
kovních akvárií na světě.

2. Plavání s rejnoky
Asi to pro někoho může znít trochu moc

dobrodružně, ale je to bezpečná aktivita, kte-
rou stojí za to v Karibiku podniknout. Rej-
noci jsou velmi přátelští a se správným
odborným průvodcem můžete mít opravdu
kouzelný zážitek z čistého moře a blízkého
kontaktu s tak majestátným živočichem. 

Zážitkové agentury nabízí různé balíčky
pro potápění okolo útesů, v mělčině s rej-
noky či na pozorování hvězdic. Za tříhodi-
nový balíček platí turisté okolo 30 dolarů.

3. Vyzkoušejte adre-
nalinový Zipline
Karibik je doslova posetý oblastmi s touto

adrenalinovou zábavou zvanou zipline, která
vám umožní proletět se krajinou na laně.
Pevné ocelové lano je napnuto z vrcholku
hory a vede dolů na pláž, pomocí kladky a
lezeckého úvazu se po něm svezete a překo-
náte vzdálenost vzduchem. Výhled, nadšení,
a adrenalin je samozřejmostí. Pokud cestu-
jete se staršími dětmi, tak ty si to určitě užijí. 
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4. Vydejte se 
do San Juan City
Toto energické a prosperující město vás

velice brzy pohltí. Přátelští místní obyvatelé
a bohatá historie tohoto města s mnoha im-
pozantními stavbami vám pomohou získat i
skvělý kulturní zážitek a poznat tak hodně z
z historie Bahamských ostrovů. 

5. Běžte na výlet do
deštného pralesa
Deštné pralesy jsou nedílnou součástí Ka-

ribských ostrovů. Pro mnoho turistů je náv-
štěva deštného pralesa na Bahamách tím
pravým důvodem proč se sem vydat. Bujně
rostoucí vegetace, příjemný vzduch a mnoho
pro nás exotických živočichů na dosah ruky
vás překvapí a nabídne relax v přírodě.

6. Navštivte také 
St. Thomas
Jeden z nejkosmopolitnějších ostrovů v

Karibiku, St. omas, si i přes svou moderní
infrastrukturu zachoval půvab typický pro
oblast Karibiku. Je to nádherné klidné místo
pro rodinnou dovolenou i pobyt pro páry.

7. Místní suvenýry
Nakupování na místních trzích a v ob-

chodech je mezi turisty velmi oblíbené. Mů-
žete si koupit místní rukodělné výrobky a
suvenýry, především unikátní šperky.

8. Navštivte vodní
park Aqua Venture
Zábavní park na ploše přes 50 hektarů na-

bízí spoustu vodních atrakcí a míst ke kou-
pání, pro aktivní zábavu i klidné opalování.
Stavby ve stylu Indiana Jonese, skluzavky a
dobrodružné stezky ocení děti i dospělí.
Tento vodní park je prostě nutné navštívit!

9. Blue Bee Bar
sleč ny Emily pro
milovníky vína
Na vstupu do baru vás přivítá portrét

slečny Emily v životní velikosti. Bar je známý
bohatou nabídkou vý-
borného vína. Všechny
stěny jsou vyzdobeny
fotografiemi z historie
baru včetně fotek a pod-
pisů předchozích pat-
ronů baru. 

10. Zajeďte si do 
muzea Albert Lowe 
v Green Turtle Cay
Muzeum umístěné v okouzlujícím domě

Viktoriánského slohu bylo založeno roku
1825 a mapuje historický vývoj Baham.

11. Získejte svou
vlastní vůni
Pokud navštívíte město Freeport a jeho

známou část Lucaya, najdete tu specializo-
vané obchůdky s parfumerií, především s
přírodními produkty místní výroby. Odbor-
níci vám namíchají parfém přizpůsobený pro
vaši osobnost, podle vzhledu i povahy, prostě
speciální směs přímo na míru. 

12. Vychutnejte si
kulinářské umění
Milovníci rybích pokrmů a jídel s plody

moře si mohou užít ochutnávky vynikajících
kulinářských specialit
dostupných na něko-
lika místech v Kari-
biku. Navíc ve spojení
s výběrem lahodných
vín, si budete připadat
jako v ráji.



13. Podnikněte
výlet na ostrov
Modré laguny
Ostrov Modrá laguna (Blue Lagoon Is-

land) je tajemný ráj. Budete uchváceni jeho
fascinující krásou a klidným prostředím.
Díky kobaltově modrému moři je tento os-
trov poblíž Nassau velmi romantické místo. 

14. Udělejte si 
potápěčský kurz
Bahamy nabízejí nesčetné množství potá-

pěčských aktivit jak pro začátečníky, tak i pro
zkušené potápěče. Byla by škoda, nevyzkou-
šet si šnorchlování nebo potápění v korálo-
vých útesech kolem ostrovů, kde se nachází
bohatá podmořská fauna i flóra.

15. Poznejte 
Národní park 
Lucayan
Na největším bahamském ostrově jsou tři

národní parky, ale tento je naprostý favorit.
Kromě atraktivních mangrovníků, palem a
borovic rostoucích na ploše více než 20 hek-
tarů, nabízí tento národní park také působi-
vou pláž Gold Rock (známou z filmu Piráti z
Karibiku), stejně jako pohřební jeskyně (kde
byly v roce 1986 nalezeny pozůstatky čtyř do-
morodých Lucayanů) a Benovou jeskyni,
která se objevila se v bondovce Nikdy neříkej
nikdy). Jeskyně je součástí jednoho z nejdel-
ších podvodních vápencových jeskynních
systémů na světě. Národní park se nachází
zhruba 30 km severovýchodně od Freeportu
a je otevřen denně od 830 do 1630 hod.  Vstup
do parku, který zahrnuje přístup ke všem za-
jímavým místům, je za poplatek 5 dolarů.

16. Projděte se bo-
tanickou rezervací
Leon Levy
Přírodní rezervace je pojmenována po

Leonu Levym, který studoval na Bahamách
život rostlin. Tato svěží oáza je plná původní
flóry, od kapradin a orchidejí po mangrový
háj a kaktusy. Všechny rostliny si v národním
parku můžete prohlédnout při procházce po
několika značených trasách.

17. Vystoupejte 
po Královniných
schodech
Unikátní schodiště se 66 schody bylo vy-

tesáno z vápence zhruba 600 otroky v 18.
století, kdy byly ostrovy pod koloniální nad-
vládou Velké Británie. Byly spojnicí mezi
Fort Fincastle na Bennet Hill a hlavním měs-
tem Nassau. Zhotovení schodiště trvalo více
než 16 let a bylo pojmenováno po královně
Viktorii, která v této oblasti vládla 64 let a za-
sadila se za zrušení otroctví v zemi.

18. Navštivte John
Watling's Distillery
Pokud vás přestane bavit šnorchlování a

opalování na pláži, zvažte prohlídku desti-
lerky Johna Watlinga na ostrově New Provi-
dence. Tento lihovar je proslulý výrobou
výborného domácího rumu, který tu můžete
ochutnat a vidět proces jeho výroby.
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Půjčovny kol jsou k dispozici téměř
kdekoli na Bahamách. Umožní vám
tak průzkum tohoto ráje v Karibiku

svým vlastním tempem. Jsou zde i prohlídky
s průvodcem, které vás zavedou na odlehlé
pláže a skryté stezky, kam byste se sami třeba
ani nepodívali.

Pokud budete ubytováni v hlavním městě
Nassau, tak Lonely Planet doporučuje třího-
dinovou projížďku na kole s průvodcem. Ten
vás provede zahradami Ardastra, zoologic-
kou zahradou a také ruinami bývalého
obydlí otroků, které se nachází u historic-
kého Fort Charlotte. –r–

Bahamy jsou 
také báječným 
místem pro 
cykloturistiku
Cykloturistika na Bahamách je snadná a mezi návštěvníky
velmi oblíbená. Krásné počasí přímo vybízí k vyjížďkám po
rovinatém terénu ostrova a je tu mnoho míst k zastavení a ob-
čerstvení. Cyklistika na Bahamách je také skvělý způsob, jak
projet a poznat všechna zajímavá místa na ostrově. 



Mauna Kea Observatories (MKO) je komplex zařízení pro astronomická pozorování,
který se nachází na vrcholu sopky Mauna Kea největšího havajského ostrova. 
Samotná hora je obrovská – pokud bychom počítali její výšku ne od hladiny moře,
ale přímo od jejího základu, byla by její výška přes 10 kilometrů a stala by se tak 
nějvětší horou na Zemi! Sopka se pokládá za spící, nikoliv za vyhaslou, naposledy 
explodovala před 4000 lety. Areál, který spravuje Havajská univerzita, se rozkládá 
na ploše dvou čtverečních kilometrů.

Havajské rčení

He ali’i ka ‘aina, 
he kaua ke kanaka
Země je náčelník, člověk je služebník
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Mauna Kea

O krok blíže ke hvězdám 
z vrcholku hory

Mauna Kea



P
rvní observatoř loni osla-
vila již 50 let své existence,
otevřena byla v roce 1968.
Oblast má ideální pod-
mínky pro sledování ob-

lohy: nachází se nad inverzní vrstvou
a má proto více než tři sta jasných nocí
v roce. Je zde minimální světelné zne-
čištění a podprůměrná vlh kost vzdu-
chu. Nízká zeměpisná šířka navíc
umožňuje pozorovat severní i již ní
hvězdnou oblohu. Vědečtí pracovníci
pro observatoře jsou ubytováni v bu-
dovách Onizuka Center for Internatio-
nal Astronomy, které slouží k akli  ma-
tizaci na horské podmínky.

Všem návštěvníkům směřujícím na
vrchol sopky je doporučeno v tom to
centru strávit alespoň půl hodiny pro
aklimatizaci organismu a vyrovnání
atmosférického tlaku, než se vydají na
vrcholek hory. w

Centrála této observatoře se nachází ve městě Waimea, kde je CFHT součástí mís -
tní komunity od roku 1977. Waimea je hezké město ležící mezi úpatím hory Mauna
Kea a horou Kohala v nadmořské výšce 760 metrů a žije v něm 13 000 obyvatel.

Observatoř CFHT (Canada-France-Hawai'i Telescope) 
má 3.6metrový optický/infračervený dalekohled.
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Cesta není pro každého
Cesta na vrchol se nedoporučuje těhot-

ným ženám, dětem do 13 let, ani lidem trpí-
cím srdečními potížemi. Rozmyslet by se
měli i ti, kteří se ten den hloubkově potápěli
v moři – ze silného tlaku při potápění až na
vrchol s tlakem výrazně nižším, může pro-
puknout tzv. kesonová nemoc. Cesta na
vrcholek hory je z centra necelých 10 kilome-
trů, ovšem převýšení je obrovské. Onizuka
Center je ve výšce 2800 metrů a vrchol hory
dosahuje 4200 metrů. Nahoru se můžete
vydat buď pěšky – takového odvážlivce jsme
viděli jen jednoho z Japonska, nebo autem s
pohonem všech kol, což jsme zvolili my. 

Po opuštění Onizuka Center jsme asi po
sto metrech viděli značku přikazující zapnutí
pohonu všech kol a že na vlastní nebezpečí
právě vjíždíme na nezpevněnou cestu.  Dále
nechybělo upozornění, aby se řidiči ujistili,
že mají dostatečné množství pohonných
hmot. Na půjčeném Jeepu Wrangler měřák
paliva ukazoval na větší polovinu nádrže
benzínu, takže co se týče paliva, zůstali jsme

klidní. Jinak byla cesta nahoru po hrbolaté,
prašné a strmé silnici bez svodidel docela
adrenalinový zážitek a krátký úsek nám za-
bral více než hodinu. Poslední kilometrová
část byla naštěstí s asfaltovým povrchem.

Úžas bez dechu
Jsme konečně v cíli na vrcholku majestátní

hory Mauna Kea. Poslední nadechnutí... a vy-
sedáme z auta. Kombinace chladného nára-
zového větru a o 40 % méně kyslíku a zároveň
o 40 % nižší tlak než u hladiny moře, dělá s
člověkem něco podobného, co vypitá láhev
vína. Točí se nám hlava a o rovné chůzi, i když
konečně na rovině, si můžeme nechat jen zdát.
U moře dosahuje teplota v zimních měsících,
kdy jsme Big Island navštívili, průměrně 25o C
na západní části ostrova, kde není zdaleka tak
bohatá flóra v podobě tropické vegetace jako
je na jeho východní části, kde dosahuje teplota
až ke 30o C. Tady byla ovšem jen pár stupňů
nad nulou a v úžlabí ležel sníh. 

I kdyby bylo kyslíku dost, stejně jsme zů-
stali bez dechu. Pohled na nebe bez mraků
tak blízké a tak modré až bolí oči, krajina bez

vegetace jako na Marsu, tvořená sopečným
prachem a kusy lávy v různých odstínech
hnědé a černé barvy, zajímavě tvarované
průduchy z ryšavého prachu, úplné ticho s
hvízdáním silného větru a výhled z takové
výšky dolů na ostrov a oceán je zážitek skoro
nadpozemský. Jen moderní budovy a bílé ko-
pule teleskopů dokazují, že jsme na Zemi. 

Ráj i pro astronomy
Jako první tady postavila svou observatoř

Havajská univerzita, která sídlí v 50 km
vzdáleném městě Hilo, odkud jsme se na
Mauna Keu vydali také. Postupem času zde
přibyly další teleskopy – největší z nich jsou
dva vedle sebe stojící Keckovy dalekohledy.
Každý z nich má zrcadlo s desetimetrovým
průměrem a váží 300 tun. Jejich citlivost je
tak vysoká, že dokáží zachytit plamen svíčky
na Měsíci. Další z dvojčat na vrcholku
Mauna Key je observatoř Gemini s průmě-
rem zrcadla 8,2 metry. Své jižní dvojče ale
nemá podobně jako Keck vedle sebe, ale až
v 10 tisíc kilometrů vzdálené Chile.

Za zmínku také určitě stojí observatoř
sdružení Canada-France-Hawai'i Telescope,
jejiž stavba začala v roce 1970 a první světlo
na temné obloze zachytila v roce 1979. Se
svým primárním zrcadlem o šířce 3,6 metru
to byl tehdy šestý největší teleskop na světě. 

Po vystoupení z auta je člověk jako 
omráčený, náhlá změna tlaku a méně
kyslíku ve vzduchu je rychle znát.

Takováto čistá obloha a navíc v noci 
neznečištěná světelným smogem je 
v této výšce více než 300 dnů v roce.
Ideální místo pro astronomy.
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Toto sdružení uzavřelo s Gemini před třemi
lety partnerství MKS (Mauna Kea Scholars
Program), jehož cílem je přivést mladé sna-
živé astronomy do observatořské komunity.
Zde mají spolu s jejich mentory vyhrazený
čas na pozorování oblohy a mohou tak pro-
vádět nezávislý výzkum založený na jejich
vlastních vědeckých záměrech.

Plánuje se zde také výstavba třicetimetro-
vého dalekohledu TMT (s průměrem primár-
ního zr cad la 30 m). Ten má být určen pro
sledování vesmíru v oblasti infračerveného
záření středních vlnových délek. Hlavním
snímacím zařízením dalekohledu by měl být
spektrograf IRIS, který by podle jeho autorů
měl produkovat snímky třikrát ostřejší než
Keckovy dalekohledy. 

Domorodí obyvatelé měli ke stavbě to-
hoto obřího teleskopu dlouhou dobu ná-
mitky. Havajský nejvyšší soud však loni v
říjnu potvrdil místnímu Výboru pro krajinu
a přírodní zdroje (Hawai‘i Board of Land and
Natural Resources) povolení výstavby dale-
kohledu. Druhá varianta v případě zamítnutí
stavby byla přesun tohoto projektu na Ka-

nárské os-
trovy. Tento
monstrózní
dalekohled má
být uveden do pro-
vozu v roce 2023. 

Další observatoře na vrcholku Mauna Kea
jsou Caltech Submillimeter Observatory, In-
frared Telescope Facility, James Maxwell Te-
lescope, Subaru Telescope, Submillimeter
Array a United Kingdom Infrared Telescope.

Svůj průzkum vesmíru tady mimo Spo-
jené státy provádějí i další, mezi jinými Ka-
naďané, Britové, Australané a také Japonci,
kteří to mají na ostrov relativně blízko.
Všechny observatoře, až na jednu, byly pro
veřejnost uzavřeny, nicméně místní spolek
amatérských hvězdářů má přístup na některé
observatoře pro noční pozorování hvězd.

Dolů už jen na výpary
Klikatá a prašná cesta zpátky z vrcholu je

stejně náročná jako nahoru. Navíc jsme už v
polovině cesty pochopili skutečný význam
tabulí doporučujících prověřit si stav paliva.
Kontrolka se rozblikala už v půli cesty zpět
k Onizuka Center a při zaparkování auta už
palubní počítač hlásil maximální možný do-
jezd jen pět mil. Málo kyslíku při spalování
mělo také vliv na spotřebu. Do Hila k nej-
bližší benzince to ale bylo přes padesát mil.

Čerpací stanice dole v centru sice byly, ale
jen pro potřeby zaměstnanců observatoří.
Obsluha v centru nám dala s úsměvem vi-
zitky na firmy rozvážející pohonné hmoty po
ostrově. Soudě podle velké kupky vizitek u
pokladny, je o tuto službu na ostrově zájem,
zejména ze strany turistů. 

Po opětovném nastartování auta stojícího
už na rovině, nám palubní počítač dopočítal
zvýšený dojezd až na 20 mil, což naše obavy
zmírnilo. A protože je Hilo, kam jsme mířili,
téměř u hladiny moře, většinu cesty jsme
“plachtili” na neutrál, i když to není pro vozy
s automatickou převodovkou doporučováno.
Na první čerpací stanici v Hilu nám spadl
kámen ze srdce. I přes velkou dávku adrena-
linu to byl úžasný den na Havaji a nezapo-
menutelný zážitek. Text a foto: René Pajurek

Palubní počítač našeho Jeepu se nás cestou z Mauna Kea snažil zbavit strachu z nedojetí.

Největší dalekohled na světě
vyroste na Havaji v roce 2023.

Foto: TMT Observatory Corporation, 
Attribution
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S více než čtyřmi tisíci kilometry krás-
ného pobřeží je jihoamerický stát
Chile považován za nejdelší zemi na
americkém kontinentu. Rozkládá se
mezi pohořím Andy na jedné straně a
Tichým oceánem na straně druhé. Je
známá svou divokou krajinou, nehos-
tinnou pouští, nádhernými ordy a
třpytivými ledovci. Díky nim je Chile
lákavou turistickou destinací. Podí-
vejte se na výběr těch nejzajímavějších
míst v Chile, kvůli kterým se možná
stane cílem vaší příští dovolené.

Proč si zaletět do Chile

Torres del Paine
S krásnou krajinou posetou nádhernými

velkými jezery a malými potůčky, třpytícími
se vrcholky hor pokrytými sněhem a září-
cími ledovci patří Národní park Torres del
Paine k úchvatným místům na jihu Chile.
Turisté sem přijíždějí, aby viděli tři žulové
vrcholky, které jsou jako stvořené pro foto-
grafování. Nejvyšší z vrcholů se tyčí do výšky
úctyhodných 2500 metrů.

Národní rezervace
Los Pinguinos
Chtěli byste vidět několik kolonií tučňáků

pohromadě na jednom místě? Tak to byste
se měli vydat do pří-
rodní rezervace Los
Pinguinos, která se na-
chází v jižní části Chile
na ostrově Magdalena,
kde více než 120 000
tučňáků žije ve svém
přirozeném prostředí.
Během měsíce října se
tady tučňáci shromáždí
kvůli hnízdění a spo-
lečně vyvádí mláďata.
Maják na kraji ostrova
nabízí panoramatický
výhled na okolní oceán.

Pucon
Jedna z nejnavštěvova-

nějších atrakcí v Chile je
Pucon - areál pro aktivní
zábavu, sportování i po-
znávání. Můžete zde nav-
štívit přírodní horké pra-
meny, vyrazit na koni do
okolní přírody, nebo si ji
projít po trekingových
stezkách. Některé trasy vedou až na slavnou
sopku Villarrica. Vyznavači zimních sportů
ocení lyžování na zasněžených svazích hor.
U jezera Villarrica se dá také příjemně rela-
xovat nebo se věnovat vodním sportům.

Ledovec San Rafael
Uprostřed známého Národního parku

San Rafael bělostně září ledovec San Rafael
dlouhý více než 15 kilometrů. Turisté ho v
hojném počtu přichází obdivovat a sledovat
průzračnou spíše tyrkysovou vodu, která z
něj proudí do laguny nazývané také San Ra-
fael. Národní park San Rafael je od roku 1959
chráněné území v chilském regionu Aysén a
patří mezi biosférické rezervace UNESCO.

Foto: pinimg

Pucon. Foto: turismoenfotos

Torres del Paine. Foto: Ken Treloar

Ledovec San Rafael. Foto: valexus
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Valparaiso
V centrální části Chile najdete město Val-

paraiso, známé svou barevností, ležící na po-
břeží Tichého oceánu asi 120 kilometrů
severozápadně od hlavního města Santiaga.
Mnoho domů s barevnou fasádou odráží
místní kulturní styl a bohémský způsob ži-
vota obyvatel. Kopcovitý terén se šikmými
svahy dává vyniknout jasným barvám fasád
domů. Městské ulice jako labyrint a dlážděné
historické cesty přenášejí návštěvníky do bo-
haté minulosti, která je s tímto městem spo-
jena. Také největší a nejdůležitější přístav v
zemi se nalézá právě tady. Stejně tak tady
sídlí Národní kongres, přestože hlavním
městem země je Santiago de Chile.

Národní park Lauca
Pokud vás zajímá, kde se nachází slavné

jezero Chungará, není to nikde jinde než v
nedotčené oblasti v severním koutu Chile.
Jezero je jedno z nejvýše položených jezer na
světě, protože leží uvnitř Národního parku
Lauca přímo v pohoří And. Od jezera se na-
skýtá výjimečný pohled na dvě spící sopky
nad jezerem - na Pomerape a na Parinacota.

jezero Llanquihue
Druhým největším jezerem v Chile je je-

zero Llanquihue v oblasti Los Lagos. Má roz-
lohu nepřehlédnutelných 740 km² a dosa-
huje maximální hloub ky 108 m. Také je ob-
klopeno sopkami, přímý výhled je na majes-
tátní sopku Osorno. Vpravo směrem dozadu
za jezerem se nachází další sopka jménem
Puntiagudo. Oblast Los Lagos je turisty
velmi vyhledávaná, protože se v blízkosti
jezer nachází několik zajímavých měst s
okouzlující atmosférou jako jsou Puerto
Octay a Puerto Varas. 

Valle de la Luna
Asi nejpopulárnější turistickou atrakcí v

Chile je údolí Valle de la Luna nebo-li Mě-
síční údolí. Oblast s obrovskými rozlehlými
dunami a skalnatými útvary opravdu připo-
míná krajinu na Měsíci. Eroze zde vytvaro-
vala skály a kameny do roztodivných tvarů.
Údolí je oblíbeným místem uvnitř pouště
Atacama, kde také byla zahájena stavba zá-
kladů pro největší dalekohled na světě, jak
informuje portál Volty.cz. Fotografové si zde
přijdou na své, zejména za rozbřesku nebo
při západu slunce, případně v oblastech, kde
v písčitém a nehostinně skalnatém terénu
neroste žádná vegetace. Údolí najdete v
poušti Atacama zhruba 13 kilometrů od
města San Pedra, které funguje jako zelená
oáza. Jinak se ale jedná o jednu z nejsušších
oblastí světa. Podle odhadů zde v některých
místech nezapršelo už 350 let. Vyprahlou
půdu pokrývá často tenký bílý povlak tvo-
řený solí. Vládnou tu velké rozdíly teplot –
ve dne dosahují běžně čtyřicítek, v noci se
mohou blížit až k nule. A náročné podmínky
podtrhuje i velká nadmořská výška.

Dostat se z města do údolí není žádný
problém. Můžete využít hned několika mož-
ností. Za poměrně vysoký poplatek vás tam
zaveze místní cestovní kancelář. Nabídky na
nejrůznější zájezdy najdete ve městě prak-
ticky na každém kroku. Další, zajímavější
možností je jet na kole. To si můžete taky cel-
kem bezproblémově půjčit v San Pedru, ale
pozor, vedro je tu opravdu pekelné a tak je
potřeba vzít si s sebou dost vody a připravit
se na perný cyklovýlet.

Město Valparaiso. Foto: Bailey Hall

Národní park Lauca
Foto: trekearth

Měsíční údolí. Foto: tes
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Jezero Llanquihue. Foto: denniskalma
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Cerro San Cristóbal
Celé město Santiago de Chile a za jasného

počasí také svahy okolních And můžete vidět
jako na dlani z vrcholu kopce Cerro San
Cristóbal. Pokud se vám nebude chtít si vy-
šlápnout nahoru pěšky, můžete využít dvou
lanovek. Kabinkovou lanovku s větším vý-
hledem nebo vláčkovou lanovku na kolejích,
která vás vytáhne až na vrchol. Kromě vý-
hledů na město a upravené zeleně vás zaujme
nepřehlédnutelná bílá socha Panny Marie.

Pokud se rozhodnete jít zpátky do města
pěšky, navštivte čtvrť Barrio Bellavista, kde
to žije. Je tu řada vyhlášených restaurací,
barů, hospod a tanečních podniků. Nebo
můžete pokračovat dále k prezidentskému
paláci Palacio de La Moneda, který se na-
chází kousek od Plaza de Arma. Pro vstup do
paláce budete potřebovat cestovní pas.

Capillas de Marmol
Každý kámen v jeskyni Capillas de Mar-

mol je opravdu z mramoru. Křišťálově čistou
modrou vodu můžete brázdit v zapůjčeném
kajaku. Budete žasnout nad sílou vody a šká-
lou modré barvy. Jeskyně je nejnavštěvova-
nější místo poblíž města Puerto Rio Tranquil.

Muzeum paměti 
a lidských práv
Chile není jen země krásných ledovců,

majestátných sopek a pouště Atacama, ale
bohužel také stát s turbulentní minulostí.
Chile má za sebou spoustu vojenských pře-
vratů a dramatickou éru vlády diktátora Pi-
nocheta. Pokud máte zájem se o historii
země dozvědět více a lépe pochopit dějinné
souvislosti, určitě navštivte Museo de la Me-
moria a los Derechos Humanos nebo-li Mu-

zeum paměti a lidských práv v Santiagu de
Chile. Zde můžete vidět expozice, získat
audio i video materiál pro hlubší poznání ne-
pokojné minulosti Chile. 

Capillas de Marmol. Foto: lovethesepics

Panorama Santiaga de Chile z Cerro San Cristóbal při západu slunce.
Foto: CanStockPhoto

Hlavní město Santiago de Chile
Existuje mnoho důvodů, proč musíte navštívit Santiago. Za prvé, město se rozkládá v

pohoří And, které tvoří nádherné siluety nad městem, za druhé je hlavním a největším
městem Chile a za třetí je centrem veškeré zábavy a relaxace, jsou tu muzea, bary, hos-
půdky, kavárny, zoo, upravené parky i přístavní mola. Milovníci i znalci dobrého vína
mohou z města vyrazit na poznávací vinařské zájezdy s ochutnávkami, které nabízejí
různé cestovní kanceláře. Pokud se nechcete vydat na prohlídku města rušnými ulicemi
a přeplněnými silnicemi, můžete k přepravě využít rozsáhlou síť podzemní dopravy. 

Santiago de Chile. Foto: Jorge Mülchi Cossio

Muzeum paměti a lidských práv.
Foto: archdaily
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Poušť Atacama. Foto: Hailey Kean

Andy. Foto: Felipe Portella

Andy
Pokud milujete přírodu, mu-

síte vidět Andy s vyhloubenými
řekami a potůčky v údolí, roze-
klanými vrcholy, sopkami, ma-
lebnými vesničkami a histo-
rickými zříceninami.

Toto nejdelší pohoří Jižní
Ameriky je téměř 8000 kilometrů
dlouhé a až 500 km široké, začíná
se táhnout od Venezuely a končí
až na nejjižnějším cípu Chile. V
jeho blízkosti najdete také krásná
lázeňská střediska.

Nejvyšší hora Aconcagua, o
které se ve filmu Jak dostat ta-
tínka do polepšovny zmiňoval už
herec František Němec, sice ne-
leží na území Chile, ale je zde
hned druhá největší hora Ojos
del Salado s výškou 6893 m n.m.

Vrcholek hory Ojos del Salado.

Poušť Atacama 
Poušť Atacama je považována za nejsušší

místo na planetě a je hojně pokrytá gejzíry El
Tatio, které chrlí páru. Poušť je také nejvýše
položená na světě, proto je pokryta pískem i
sněhem. V poušti najdete bizarně tvarované
skály obroušené erozí, poskytující stín, protože
slunce tady svítí 330 dnů v roce a teplota
během dne a noci kolísá v široké amplitudě. 

Vinařské údolí Colchagua 
Milovníci vína se mohou setkat u skleničky v údolí Colchagua, kde se zpracovávají

nejlepší odrůdy červených vín z Chile. Je zde řada vinic, které jsou proslulé svými vi-
nařskými výlety a exkurzemi pro návštěvníky z celého světa. Údolí Colchagua, široké
30 km, kopíruje tok řeky Tinguirrica od And až k Pacifiku. Vína z Colchagua Valley
jsou charakteristická intenzivním aroma a silnými tříslovinami, díky velkým rozdílům
mezi denními a nočními teplotami. Daří se tu hlavně odrůdám Cabernet Sauvignon,
Carmenere, Merlot a Syrah.

Vinice v údolí Colchagua.
Foto: audleytravel
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Krátký Stop over 
v Šanghaji
Přípravy na cestu jsme teda úspěšně

zvládli, zbývalo jen vyměnit peníze a vytisk-
nout letenky a z pražského letiště hurá na
druhý konec světa s malým stopoverem v
Číně. Svou rozlohou obrovské letiště v Šang-
haji v nás zanechalo nepopsatelný a trochu
smíšený pocit. I přes pokusy o pěstování
rostlin v odpočinkových zónách a snahu
zútulnit rozlehlé prostory koberci, nemá le-
tiště příliš přátelskou atmosféru. My jsme se
ale těšili na projížďku nejrychlejším vlakem
na světě. Plni optimismu a očekávání z ces-
tování vlakem na magnetickém polštáři,
jsme vyplnili formuláře pro opuštění letiště
na několik hodin a poté následovala kontrola
obličeje u přepážky, kde musí každý cestující
civět nekonečných 180 sekund do kamery a
tvářit se podobně jako na fotografii v dokla-
dech. Hurá, po úspěšném ksichtění můžeme
vyrazit do města. Procházíme nekonečnou
halou s jezdícími chodníky a nacházíme vy-
touženou prodejnu lístků na MAGLEV. 
U pokladny si zdárně pořizujeme zpáteční

lístky na zmíněnou atrakci výměnou jedné
hlavy státu na papíře za stejnou hlavu státu
na kovové minci a necháme si zrentgenovat
příruční zavazadla s plyšáky (bez kterých ne-
usneme) a s baterkami do všech elektro spo-
třebičů. Vlaková souprava vyhlíží obyčejně,
až na detail, že nemá kola. Dveře se zavírají
a my vyrážíme vstříc městu zahalenému ve
smogu. Na informačním panelu začínají po-
stupně naskakovat neuvěřitelně vysoká čísla

představující naši aktuální rychlost, konečná
je 430 km/h. Žádné prudké zatlačení do se-
daček se nekonalo, vlak jel plynule a pohy-
boval se po vyvýšené dráze asi 5 až 10 m nad
zemí a bylo z něj vidět i dál než na první
strom, bohužel okolí trati bylo hodně neutě-
šené. Nu což, aspoň jsme v životě zažili
(zatím) tu největší rychlost pozemního do-
pravního prostředku a pádíme zpátky na le-
tiště, kde nás čeká let do Aucklandu. 

Hobití krajina 
se svou magičností
už není pro nás tak
nedostižná
Putování Novým Zélandem je snem mnoha turistů, zejména milovníků pří-
rody. Nám se naskytla příležitost podívat se do světa, kde se odehrávaly naše
oblíbené příběhy J. R. Tolkiena ve filmovém zpracování Petera Jacksona, tak-
řka ze dne na den. Váhali jsme jenom chvíli a už jsme začali zjišťovat, co
všechno budeme ke třítýdennímu pobytu potřebovat. Odjezd byl naplánován
na závěr února, kdy bude na opačné polokouli krásný konec léta. 
Vrhli jsme se na shánění letenek, průvodců potažmo map pro chytré telefony,
na vyřízení správného mezinárodního řidičáku, hledání příslušných redukcí
pro nabíjecí adaptéry a taky jsme nezapomněli na prověření počtu náhradních
akumulátorů do elektronických vychytávek povolených pro leteckou přepravu.
Naštěstí trvala příprava na naši vysněnou cestu jen měsíc, takže stres a panika
neměly šanci nás příliš zdeptat.
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drobné problémy 
v Aucklandu
Opačná polokoule nás přivítala krásnou

krajinou a přívětivou atmosférou na letišti.
Bohužel musíme se všemi zavazadly jít z me-
zinárodního terminálu na vnitrostátní, pro-
tože si nejsme jisti jak jezdí autobusy. Co na
tom, že některým z nás nechali vybalit celý
kufr pro nesprávné vyplnění příletového for-
muláře, co na tom, že se přesunujeme v dešti,
my se prostě těšíme na Queenstown a vní-
máme, že  jsme nejdál od domova, co jsme
kdy byli. Čeká nás poslední přelet Auckland
– Queenstown, asi slabé dvě hodiny letu do
našeho vytouženého místa pobytu.

v queenstownu je
vše otevřeno
Po cestovním maratonu trvajícím více než

32 hodin, kdy nikdo z naší čtveřice nespal,
nás průvodce zavedl do našeho Base campu
pro příštích 17 strašně krátkých dní. Ubyto-
vání nás dvou proběhlo tak, že náš průvodce
řekl našim dočasným spolubydlícím: tak to

jsou oni a nám řekl: tady je váš pokoj, AHOJ.
Když jsme se zabydleli, zjistili jsme další fan-
tastickou skutečnost, že oni prostě vůbec ne-
zamykají. Po dotazu, zda dostaneme klíče,
nastalo zděšení a poučení, že se na Novém
Zélandu jednoduše nezamyká. Pak jsme do-
stali prázdné SIM karty a snažili se dobít si
kredit. Za cenu 16 NZ dolarů jsme měli vo-
lání zdarma do vlastní sítě a asi 1 GB dat,
takže paráda. 

První procházkou jsme se zašli podívat na
místo pobytu, kde se zabydlel druhý pár z
naší čtveřice. Pak nás všechny náš průvodce
zavezl autem k jezeru Wakatipu, které bylo
mimochodem všude kolem. Na modré hla-
dině vody se odrážely vrcholy blízkých hor.
Po příjemné procházce jsme šli spát, aby-
chom trochu snížili náš spánkový deficit a
zvládli první plánovanou túru. 

historie zlatokopů
v arrowtownu
Třetí březen pro nás začal až po jedenácté

hodině, kdy jsme se probrali z transu a těšili
se na první výlet do Hobití krajiny. Průvodce

nás vzal do okolí městečka Arrowtown na
túru. Ale zvláštní únava z velkého časového
posunu nás stále nutila odpočívat, což prů-
vodce těžce nesl, a po dvou hodinách chcí-
plého pochodu a přestávek nás vzal do města
na jídlo. Ulice Arrowtownu, coby bývalého
hornického města plného zlatokopů, vypa-
daly jako na Divokém západě. Cestou z města
jsme také viděli pár, slovy dvě, staré zboře-
niny, v nichž žili první osadníci a hledači
zlata. Odpoledne jsme vystoupali na blízký
kopec Germanhill a žasli nad neuvěřitelným
množstvím hřibů, které tady nikdo nesbíral.

Městečko Arrowtown bylo velmi malebné
a hlavní ulice vypadající jako na Divokém
západě nás uchvátila.
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výlet za ledovcem
earnslaw
Výlet začínal z našeho základního tábora

a opět jsme se přibližovali autem, které v den
našeho příletu koupil náš průvodce na poště,
ať to zní jakkoli divně. Přijeli jsme do oblasti
Glenorchy a vydali se po Earnslaw Burn
Track k ledovci. Klobouk dolů před naším
klubem turistů a jeho prací na značení turis-
tických tras, protože ztratit se tu se nám ne-
podařilo ani jednou. Možná i díky tomu, že
všude vedla pouze jedna cesta, na které visely
cedule zapovídající putování mimo znače-
nou trasu, někdy i pod pohrůžkou zastřelení.
Na Novém Zélandu je osobní vlastnictví na
jiné úrovni než u nás, nejsou zde výjimkou
lidé vlastnící několik kopců nebo část pohoří. 

Skoro pět hodin jsme procházeli nádher-
nou krajinou, kde jsem poprvé v životě viděl
hustý les jako z učebnice. Každý strom měl
své území spojené s nepřeberným množ-
stvím dalších živých organismů tvořících
jednotlivá patra lesa. Po mnoha vystoupa-
ných metrech se před námi otevřelo údolí
jako z jiného světa. Najednou hustý les na-
hradily nízké keře a trsy trávy. Strmé svahy
byly pokryty burácejícími potoky a ostré
údolí vyplňovala říčka ledové vody. Putování
malebným údolím končilo u skalní stěny, na
níž se rýsoval ledovec. I když výhled kazila
těžká oblaka přinášející déšť, byl to nezapo-
menutelný zážitek. Když jsme se večer vraceli
na ubytovnu, hladinu jezera Wakatipu zbar-
vily krásné červánky. 

město Dunedin,
lachtani a tučňáci
V pondělí šli naši průvodci do práce a my

jsme, na jejich doporučení, zahájili putování
po východním pobřeží Jižního ostrova jen za
asistence tištěného průvodce. Díky půjče-
nému autu nám cesta rychle ubíhala a ne-
chali jsme se uchvátit neskutečně krásnou
krajinou. Mohli jsme se dohadovat, na kte-
rém kopečku uvidíme “vrky“ mezi nepřeber-
ným množstvím ovcí nebo kde bude Legolas
trénovat střelbu z luku. 

Přístavní město Dunedin nás překvapilo
svou rozlehlostí a poměrně strmými ulicemi.
Některé historické stavby připomínají Skot-
sko a zajímavá je původní budova nádraží. 

Nejzazší konec poloostrova Harrington
Point ukrývá přírodní rezervaci, kde žijí
vzácní albatrosi a kde je možné pozorovat
lachtany. Podle příručky tu žije i kolonie
chráněných tučňáků, ale nám se je nepoda-
řilo zahlédnout.

Lachtani jsou na Novém Zélandu doma, je možné tu pozorovat jejich bravurní plavání i ne-
motornou chůzi na březích, ale nejčastěji jsme je zastihli hezky vleže při vyhřívání na sluníčku. 

Větrolam u cesty.
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Majáky na Kaka Point
a Nugget Point
Před cestou dál na jih ve směru na Kaka

Piont a ke Catedral Cave jsme se ubytovali v
Taieri Mouth Beach Holiday Camp. Při jízdě
k dalšímu z majáků na konci světa nás z levé
strany fascinoval pohled na nekonečný Paci-
fik a po pravé ruce se naskýtaly nádherné vý-
hledy na kopcovité pobřeží. Majáky na
skalnatých výběžcích do oceánu jsou nád-
herné stavby, až si člověk říká, jak pracné
muselo být vybudovat je na nejvzdálenějším
konci skály a doufat, že odolají zubu času i
erozi podloží. Výhled od majáku Nugget
Point směrem na oceán člověku připomene
jeho opravdovou velikost (či spíše malost).
Když jsme se přestali soustředit na modrý
obzor, zahlédli jsme pod sebou kolonii lach-
tanů vyhřívajících se na skalách. 

Vodopády McLean
Další plánovaný cíl naší cesty měla být

Cathedral Cave, jeskyně na břehu moře, kte-
rou vymlela voda. Ta je však přístupná jen
při odlivu a ten jsme nestihli. Díky tomu se
nám podařilo navštívit úžasné vodopády
McLean Falls, přístupné po stejnojmenné
stezce vedoucí lesem s původní vegetací ty-
pickou pro Nový Zéland, chráněnou v rámci
Catlins Forest Park. 

Te Anau 
je rájem pro turisty
Z východního pobřeží Jižního ostrova

směrem k městu Te Anau bylo nutné se pro-
kousat přes nekonečnou rovinu vnitrozemí.
Krajina se totiž od pobřeží dál přerovnala v
placku a až asi po dvou hodinách cesty se te-
prve začaly před námi tyčit první vrcholky
Alp. Ten pohled však stál za to, čekali jsme,
že na každém vyšším kopci vzplane vatra a
Gondor bude volat o pomoc.

Město Te Anau je rájem pro turisty, kte-
rým stačí navštívit během dovolené jen
jednu zajímavou destinaci. Tady najdou
spoustu atrakcí, jak na vodní ploše stejnoj-
menného jezera, tak i v blízkém okolí. Nás
zajímalo nástupní místo na údajně třídenní
túru Kepler Track naprostou divočinou. Ze
zmíněné trasy jsme prošli asi hodinu po
stezce na plážích u jezera Te Anau a pak jsme
se vydali směrem k jinému lákavému cíli - na
Milford Sound.

Ubytování nám poskytl kemp DOC –
Henry Creek Campsite. Kempy tohoto typu
se pro nás staly nerozlučnými přáteli. Zají-
mavostí, nebo spíš pro mne překvapením,
byl způsob platby a evidence ubytovaných
osob: Po příjezdu na místo vyhrazené ke
kempování si turista našel přístřešek, v němž
visel ubytovací řád a pokyny, a byla zde
schránka s registrační kartičkou a lístkem.
Na ně jste vyplnili SPZ vozidla a počet osob
a stanů, kartičku jste vrátili do přiložené
obálky spolu s odpovídající částkou za uby-
tování a vložili do schránky. Vyplněný lístek
jste připevnili na stan. Ráno prošel pracov-
ník DOC celý kemp a zkontroloval umístění
lístků na stanech a to bylo všechno. Jedno-
duché, fungující a založené na důvěře.

Toto bylo nejjižnější místo na východním pobřeží, které jsme navštívili. Možná ještě kousek
jižněji se nacházelo ústí řeky Tautuku se slanou bažinou a obrovským množstvím krabů.

Dva kilometry dlouhá lesní stezka je dobře
přístupná, obklopená bujnou vegetací,
která je typická jen pro Nový Zéland. 

Vodopády na řece Tautuku uprostřed lesa
jsou mimořádným zážitkem. 
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plavba po fjordu
Milford Sound
Milford Sound je místo pro přímo kon-

centrované zážitky. Jedná se o asi 15 km
dlouhý ord, který dle průvodce čekal hez-
kou řadu let na zmapování. Lodě zde měly
strach plout pro jeho klikatý tvar a neurčitou
hloubku vody. Domorodí obyvatelé Nového
Zélandu Maorové údajně chodili pěšky z vni-
trozemí přes sedlo ve výšce 1300 m. Dnes je
to národní park s panenskou přírodou.

Plavba výletní lodí nám začala ještě před
východem slunce, kdy jsme se vydali vstříc
vodám Tasmanova moře klikatým ordem s
ostrými svahy mohutných kopců tyčících se
nad vodní hladinou. Na svazích byl vidět ne-
spočet potůčků tvořících vodopády a také
stromy rostoucí snad přímo z vody.  Každá zá-
kruta měnila díky vycházejícímu slunci barvy
od zelené až černé přes světle zelenou postup -
ně až ke zlaté. Na konci ordu nás čekala
atrak ce, delfíni předhánějící se s lodí a pak
návrat kouzelnou krajinou zpět do přístavu.

cesta přes horský
tunel Houmer
Z ordu Milford Sound vede pro vozidla

jediná cesta, a to přes řadu mostů, pod nimiž
protéká průzračně čistá voda, a především
přes tunel Houmer. Tento jednoproudý tunel
řízený semaforem s čekáním do 5 minut nám
ušetří stoupání do výšky cca 1300 m n.m.  Na
druhé straně tunelu, vzdálenější od ordu, je
krajina bohatá na vodu se spoustou vyhlíd-
kových míst. Měl by tu žít papoušek Kea,
který je místní atrakcí, ale my jsme ho viděli
jen na fotografiích.

Key Summit Track
Jeden fantastický zážitek na den je málo,

takže po plavbě ordem následoval další, a
to v podobě túry jedinečným lesem v Národ-
ním parku Fjordland. Hustý porost, kde se
jeden strom předhání s druhým o to, který
vytvoří větší korunu a nabídne životní pro-
stor dalším nejrozmanitějším druhům rost-
lin. Pak vyjdete z hustého divokého lesa na
území porostlé klečí a zakrslými dřevinami
jenom pro to, abyste na hřebenu kopce na-
razili na rašelinová jezírka a mechem po-
rostlé kostry obřích stromů. Mnoho malých
údolí skrývá bažiny, takže je nutné mít pevné
boty a výbavu i pro deštivé počasí. Na konci
túry jsme si říkali, že to stálo za to, i kdyby-
chom jeli domů hned zítra. Naštěstí bylo před
námi ještě deset nezapomenutelných dní.

Alpy jsou i tady
Další den nás čekala cesta od jezera Te

Anau. Navštívili jsme městečko Kingston na-
cházející se na opačném konci jezera Waka-
tipu než je oblast Glenorchy. Podle pověsti
žije v jezeře Wakatipu obrovská příšera, která
svým dýcháním způsobuje kolísání hladiny.
Pravý důvod je prozaičtější, jezero je tak roz-
sáhlé, že má na něho vliv Měsíc podobně
jako na hladiny moří.

Po doplnění zásob jsme vyrazili k jižním
Alpám, ano tak se jmenuje i pohoří táhnoucí
se přes celý Jižní ostrov a část Severního ostrova.
Nocovali jsme v kempu White Horse Hill, a že
jsme pod horami nás ujistila nízká noční tep-
lota a silný ranní chlad. Na túru jsme vyrazili
poté, co nám přestaly drkotat zuby, vybaveni
teplým oblečením a řádnou svačinou.
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Pohled z konce přístavního mola na fjord.

Tunel Houmer.



Mueller hut track
Ráno byly alpské velehory skryté nízkou

oblačností. Na začátku tracku Mueller hut
vede cesta vyschlým korytem řeky, která nás
dovedla na úpatí strmého kopce, kde na nás
čekalo schodiště z dřevěných hranolů. Už jen
nápis na spodním schodu, že na vrchol vede
dalších 1964 schodů nás příjemně rozehřál.
Oblačnost byla opravdu nízká, protože se
někde na sedmnáctistém schodu rozpouštěla.

Výhled na okolní vrcholky pokryté ledem
a údolí vyplněné bílou mlhou nám dal zapo-
menout kolik schodů jsme museli vyšlapat.

Když jsme dorazili k malebnému horskému
jezírku, v němž se zrcadlila nejvyšší hora No-
vého Zélandu, Aoraki (Mount Cook 3724)
byli jsme asi v jedné třetině našeho výstupu. 

Další část hikingu vedla na hřeben do
výšky cca 1900 m s prudkým stoupáním. Z
hřebene byl opět dechberoucí výhled na nej-
vyšší horu a dále pak na kotlinu, do níž se,
jen tak mimoděk, spustila menší ledovcová
lavina. Kdybychom nad sebou neviděli blan-
kytně modrou oblohu, věřili bychom, že
hřmí, ale díky lavině jsme měli horský záži-

tek kompletní. V údolí jsme zase obdivovali
horské pleso s vodou bílou jako mléko, která
přetékala hráz vytvořenou činností ledovců
a tekla do světle modrého jezera Pukaki.

u Jezera Ohau
Po výstupu a kochání se pohledem na nej-

vyšší horu Nového Zélandu jsme postavili
stany na březích jezera Middleton, poblíž je-
zera Ohau, kde jsme zažili úžasný výhled na
západ i východ slunce a odměnili se soud-
kem piva. Jezera Ohau, Tekapo a Pukaki jsou
ledovcového typu a ačkoli mezi nimi neexis-
tuje přirozená vodní spojnice, člověk dokázal
tato tři jezera propojit umělým kanálem a
umožnit migraci ryb. Pro milovníky rybo-
lovu se tak staly tato jezera rájem na zemi.

Naše putování pokračovalo směrem na
západní pobřeží. Minuli jsme jezera Wanaka
a Hawea a přestávku jsme si dopřáli až na
Blue Pools, kde odvážnější z nás vyzkoušeli
skok do vody z mostu a my ostatní jsme se
alespoň osvěžili ve vodě. Nocovali jsme na
dalším kempovacím místě v Cameron Flat. 

směr Westcoast
Klikatá cesta mezi pohořími podél řeky

Haast nás přivedla do stejnojmenného měs-
tečka, kde jsme doplnili zásoby včetně dopo-
ručeného přípravku proti hojně se vysky-
tujícím otravným malým muškám zvaným
Sendfly. Za městem Haast na silnici State
Highway 6 na nás čekal nejdelší most na
Novém Zélandu dlouhý 750 metrů. Úzký
most s jedním jízdním pruhem měl dokonce
“výhybnu“ a bylo nutné dbát pokynů do-
pravních značek, protože dvě vozidla sou-
časně v obou směrech se na most prostě
nevejdou. 
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Pohled na v pozadí 
tyčící se Mt Cook.

Zrcadlící se hora Tucket Col.



S jízdou vlevo jsme neměli problém, do-
prava na Jižním ostrově nebyla hektická a
díky přehledným směrovým značkám jsme
se ztratili snad jen dvakrát, a to pouze proto,
že jsme se příliš kochali přírodou. Velmi
jsme ocenili značení zatáček, kdy na každou
z nich upozorňovaly šipky s doporučenou
rychlostí pro bezpečný průjezd. Pro Evro-
pany bylo zvláštní, že spousta obydlí či farem
se dala identifikovat jen podle příjezdové
cesty a domy byly daleko, až mimo dohled z
hlavní silnice. 

Další, pro našince nevídaný úkaz, byly
malé stánky u silnice s místními produkty
jako je med, čerstvé ovoce nebo zelenina. To
není až tak výjimečné, ale u těchto stánků
nikdo nestál a neprodával, byla to samoobs-
luha opět založená na důvěře. U produktů
byla uvedena pouze cena za kus či balení a
na stolku byla kasička na hotovost, prodejci
se spoléhali na čestnost kupujících a někteří
vtipnými slogany nabádali k vyšším příspěv-
kům za dané zboží. 

Po projetí mostu na nás čekal pohled na
Tasmanovo moře a zastávka v Ship Creek,
kde je jedinečná stezka zdejším divokým
lesem, částečně ponořeným do bažiny. Taky
jsme se tu dozvěděli, jak první osadníci zjiš-
ťovali, které z místních dřev je nejvhodnější
na přepravu a uchování sýrařských výrobků.

South Westland Sal-
mon je restaurace, v
níž můžete kon-
zumovat ryby z
jejich vlastního
chovu. Procházíte
se po terase restau-
race a pod vámi jsou
kádě s různými ry-
bami a z kuchyně vám
pak přinesou jednu z nich
upravenou podle místního re-
ceptu. Nemohli jsme si tuto příležitost k dob-
rému obědu nechat ujít před další cestou. 

Ledovec Franz Josef
a jezero Matheson
Západní pobřeží je opravdu velmi odlišné

od východního, mezi mořem a vysokými
horskými štíty není mnohdy ani pár desítek
kilometrů. To ovlivňuje oblačnost, proto v
této oblasti tak často prší. Dostatek vody ná-
ramně prospívá krajině i vegetaci a místní
lesy se nám zdály ještě zelenější a “divočejší“
než na druhé straně Alp. Přítomnost hor-
ských masivů s výškou dosahující ke 3000
metrů a četnost srážek má za následek výskyt
ledovců, přesněji ledovcových splazů jen pár
kilometrů od pobřeží. Máte zde jedinečnou
příležitost zasurfovat si na rozbouřeném
moři nebo si koupit výlet vrtulníkem nad
hory a kochat se pohledem na ledovec z ptačí
perspektivy. 

My jsme dojeli k moři
autem a k čelu le-

dovce jsme došli pěšky.
Pohled na ledovec

nás nutil přemýšlet
nad obrovskou horo-
tvornou silou sněhové

masy, kdy od čela le-
dovce vytékal nevinný

potůček šinoucí se k moři.
Ovšem protékal údolím širo-

kým několik kilometrů s pečlivě ob-
roušenými stěnami a řadami hrází z
obrovských balvanů vzniklých ustupujícím
ledovcem. Vysvětlení nám poskytla fotogra-
fie u cesty varující před podceněním síly to-
hoto nevinného potůčku, kdy byl na daném
snímku zachycen stav v rozmezí pár hodin.
Na prvním snímku byl záchranář po kolena
ve vodě uprostřed potůčku a na druhém
snímku se musel vyšplhat na římsu na úbočí
údolí, aby ho nesmetla několika metrová
masa vody valící se korytem v údolí. 

My jsme si prohlédli ledovec Franze Jo-
sefa (spíše jeho splaz) naštěstí jen s potůčkem.
Bohužel druhý ledovec Fox byl v době naší
návštěvy nepřístupný, asi právě z důvodu ne-
příznivých podmínek. S příslibem zlepšují-
cího se počasí jsme se vrátili k jezeru
Matheson, kde měla být vidět hora Mount
Cook z druhé strany než jsme ji viděli před-
tím. Počasí se však neumoudřilo a tak jsme
se rozhodli ubytovat v kempu Okarito Camp
Ground.
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Za vodopády
Další den jsme se znova vydali k jezeru

Matheson, s nadějí že zahlédneme vrchol
nejvyšší hory, ale počasí nám opět zhatilo
plány. Jali jsme se prozkoumávat vodopády,
které jsme cestou za ledovci schválně minuli.
První z nich byl Roaring Billy Falls Walk,
druhý Fantail Falls a třetí under Creek
Falls a všechny byly úžasné. Pak jsme dorazili
k jezeru Wanaka a nad kopci se nám naskytl
výjimečně krásný pohled na západ slunce a
druhý den ráno i na východ slunce.

na kopcích u jezer
Wanaka a hawea
Po východu slunce jsme chtěli podnik-

nout výlet na kopec tyčící se nad naším kem-
pem. Byli jsme však nemile překvapeni, když
jsme dorazili k závoře s cedulí, že se jedná o
soukromý pozemek a vstup je zakázán. Na-
štěstí neprobádaného území bylo v okolí do-
statek, tak jsme si vybrali jiný kopec. Zvolili
jsme opravdu dobře, šli jsme přímo pastvi-
nami, kde se páslo stádo krav i s býkem, dále
pak rohaté kozy místního plemene, které
jsem viděl poprvé, a výše byly všudypří-
tomné ovce. Někdy při jízdě po silnici jsme
z auta pozorovali na lukách a pastvinách
okolních kopců spoustu roztroušených ka-
menů. Při bližším zkoumání jsme zjistili, že
se hýbou a  teď vysoko na kopcích jsme si
mohli ověřit, že to jsou ovce pasoucí se v pře-
kvapivě velkých výškách i kolem 1200 metrů. 
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Kopec, na který jsme podnikli túru, ležel
mezi jezery Hawea a Wanaka. Při stoupání
jsme měli stále ucelenější pohled na jezero
Hawea a po dosažení hřebene se nám na-
skytla příležitost porovnat rozdíly mezi
oběma jezery.

wanaka tree
Po sestupu jsme zašli na vyhlášený ham-

burger a pak se podívat na unikátní přírodní
úkaz Wanaka Tree. Mělo se jednat o bájný
strom rostoucí na vodě jezera. No tak na
vodě neroste, roste ve vodě nedaleko břehu,
ale je to krásný strom a s pozadím jezera
tvoří úchvatnou podívanou. 

U jezera Wanaka jsme se ubytovali v kem-
pech Boundary Creek Campsite a Glendu
Bay Motor Camp. Večerní vycházka k jezeru
Diamond Lake se nepovedla, protože jezero
bylo úplně zarostlé a nedostupné. 

Další den cestou do základního tábora
horskou silnicí Crown Range se nám na-
skytla příležitost sledovat letadla přistávající
na letišti v Queenstownu. Opravdu nevídaný
pohled, kdy letadlo klesá mezi místní kopce,
letí v údolí docela nízko nad terénem a nad
ním se tyčí vrcholky hor. 

za příběhy tolkiena
Jako příznivci románů anglického spiso-

vatele J. R. R. Tolkiena jsme se vypravili na
Remarkables, kde se nachází jedna z lokací
našeho oblíbeného filmu. Režisér Jackson tu
natáčel scénu, kdy jezero Alta poskytlo kulisy
hercům při východu z Morie a okolní hory
se staly Mlžnými horami, pod kterými se
staré bájné trpasličí město Moria nacházelo. 

historickým 
Parníkem na farmu
Poslední dny na Jižním ostrově jsme strá-

vili u našeho průvodce v Queenstownu. Vy-
razili jsme na plavbu po jezeře Wakatipu
historickým parníkem Earnslav plavícím se
po vodách jezera už od roku 1912. Dopravit
tento kolos na jezero bylo dosti logisticky ná-
ročné, musel se dopravovat po částech a pak
sestavit na místě. Pro ženy byl příjemný vý-
hled do kotelny na topiče a pro muže pohled
na veškerá technická zařízení a hejblata. 

Plavba parníkem byla zážitek, ale také
cesta na jednu z místních farem, kde nám
předvedli stříhání ovcí a ukázku jejich shá-
nění pomocí ovčáckých psů. Mimo jiné jsme
se dozvěděli, že zde chovají na 30 000 ovcí,
což vysvětlilo obrovské počty těchto huňa-
tých zvířátek na všech kopcích. Náš výlet ne-
končil pouhou přednáškou o chovu ovcí, ale
zlatým hřebem byla královská hostina na mí-
stním statku, kde se podávaly všechny druhy
masa (hovězí, vepřové a skopové) připravené
na několik způsobů. Na moje chuťové buňky
nejvíce zapůsobilo skopové na sladko. 

Zábava na gondole
a západ slunce na
rozloučenou
Další den jsme se věnovali více adrenali-

nové zábavě a navštívili Gondolu (Sdružení
podniků s prostory na lukrativních místech
poskytující nevšední zážitky) nad městem
Queenstown. Putovali jsme lanovkou na pa-
noramatickou restauraci umístěnou na kopci
nad městem s nádherným výhledem, pod
námi se klikatila trať pro adrenalinové nad-
šence na horských kolech a bobová dráha. 

Po jejím opakovaném zdolání jsme se vy-
pravili na Ben Lomond Track pozorovat
západ slunce. Cestou nahoru jsme viděli
místní bojují proti zavlečeným druhům rost-
lin v lesích. Po nepříliš náročné stezce jsme
si v sedle pod vrcholem kopce Ben Lomond
vychutnávali pohled na dozlatova zabarvené
louky, jezero Wakatipu a stíny na protějším
Remarkables. Pak se přidal nezapomenu-
telný pohled na zapadající slunce a rýsující
se pohoří Alp v dáli s několika bílými kopci.
Byl to krásný závěr našeho pobytu na Jižním
ostrově, další den jsme dali sbohem či nane-
shledanou našim hostitelům i krajině Mlž-
ných hor, Temného hvozdu a Středozemi. 

88

Průvodce vaší cestou v 2019

Tripy.cz



89
2019 • Turistický portál & Magazín

Nový Zéland

Severní ostrov
Po přeletu na Severní ostrov jsme si půj-

čili na letišti auto a vyrazili za dobrodruž-
stvím vstříc Hobitínu a Hoře Osudu. Severní
ostrov má ve vnitrozemí více širších silnic a
cestování není tak klikaté jako na jižnějším
bratříčkovi. Z Aucklandu jsme jeli do Roto-
ruy kolem města Hamilton, kde jsme pro-
vedli nezbytné doplnění zásob. Tešili jsme se
na unikátní oblast s vyvěrajícími horkými
prameny a mnoha geologickými a přírod-
nímu úkazy, kterými je Severní ostrov známý
po celém světě. Očekávali jsme gejzíry s “pe-
kelnými“ efekty, i tak nás silný všudypří-
tomný zápach síry zaskočil.

Rotorua
Poblíž města Rotorua se nachází borový

háj, kde jsme posnídali pod kolosálními bo-
rovicemi. Pro odvážné tu vede i stezka v ko-
runách stromů. Pak jsme si to namířili do
parku Wai-O-Tapu, což je malé území s nej-
větší koncentrací teplých vyvěrajících pra-
menů, a kde na nás čekalo Šampaňské
jezírko a gejzír. Je těžké popsat, jak si člověk
připadá při putování touto krajinou, všude
kolem se dmou mírné kopečky připomína-
jící Dno pytle a za každou druhou zatáčkou
stoupá k nebi oblak páry a kdo ví čeho ještě
z vyvěrajících gejzírů. Před vstupem do
parku nás čekala přednáška o historii parku

Ideální na cesty
i pro relaxaci

www.tu
liii

tka.cz

Vyrobeno v ČR



a využití jeho pozemků v minulosti. Napří-
klad tu bylo provozováno vězení nebo usku-
tečněn řízený výbuch gejzíru aktivovaný
pomocí mýdla. 

Procházíme místy mrtvou krajinou, jíž
protéká vroucí potok vody, kterou střídá ne-
obyčejně zelená plocha všech možných rost-
lin rostoucích až k samotnému okraji
propasti, na jejímž dně bublá vroucí bahno.
Nestačíte se divit, jaké barvy může mít voda
obohacená o různé minerály, jenom pro to,
abyste vzápětí mohli žasnout nad živočichy
adaptovanými na život v téměř vroucí vodě,
a vše kolem obklopuje zápach síry.

ve vlnách oceánu
Po prohlídce parku se naše kroky ubíraly

na sever k oceánu a k plážím s vlnami vhod-
nými k surfování, ne pro chuť si zasurfovat,

ale pro touhu vidět to. Cestou se nám poda-
řilo nakoupit ovoce od místních farmářů ze
stánků u cesty. Při procházce lesním poros-
tem jsme si všímali úseků s původními divo-
kými lesy se spoustou různého rostlinstva,
ale také částí hospodářského lesa, kde se vy-
skytovaly monokultury pěstované pro dřevo

jako surovinu. I tak bylo znatelné úsilí míst-
ních lesníků o návrat původních druhů a
udržení nepůvodních druhů pod kontrolou.

Příznivé počasí bylo tak přívětivé, že jsme
se mohli (překvapivě jako jediní) vykoupat v
oceánu na pláži u dalšího z kempů a mohli
jsme jít spát s hlavou plnou zážitků.
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Žlutozelenou barvu vody v Devils bath
způsobuje vysoká koncentrace chlóru.



Rozloha..................................268 021 km2

Počet obyvatel...........................4 509 461
Hlavní město ..........................Wellington
Největší město ..........................Auckland
Nejvyšší hora......Mount Cook (3754 m n. m.)

Oficiální jazyky..........................angličtina
.........................maorština, znakový jazyk

Státní útvar..........konstituční monarchie
Měna .......................novozélandský dolar
Náboženství ............................křesťanství

Počasí v Aucklandu

Obecné informace o Novém Zélandě
Nový Zéland je poněkud izolován v jižní části Tichého oceánu a skládá se ze dvou hlavních ostrovů oddělených Cookovým prů-
livem a někdy se označuje maorským názvem Aotearoa, neboli “země dlouhého bílého oblaku“. Skládá se ze Severního a Jižního
ostrova, které dělí Cookův průliv. Dvě třetiny obyvatel žije na Severním ostrově, z toho se více než 1 milion soustřeďuje právě
v Aucklandu, největším polynéském městě světa. Z jakéhokoliv místa na těchto obou ostrovech to není k moři dále než 130 km.

Finále 
v aucklandu

Cestou zpět do Aucklandu jsme se
rozhodli pro trasu po pobřeží s nád-
hernými výhledy na moře. Rozlou-

čení s Novým Zélandem a jeho přírodou
jsme provedli ve Whanganui-A-Hei Marine
Reserve a v unikátní místní jeskyni Catedral
Cave na břehu moře. Tečkou za naším výle-
tem byla návštěva Aucklandu a především
věže Sky Tower s rozhledem na město při zá-
padu slunce, který byl náš poslední na jižní
polokouli. Prožili jsme tu nádherných dvacet
dní, kdy jsme poznali kus jedinečného světa.
Měli jsme možnost porovnat hvězdnou ob-
lohu s tou naší, na kterou jsme zvyklí. Viděli
jsme na pár kilometrech projevy léta, mořské
pláže s vodou na koupání i království věčné
zimy a ledu. Potkali jsme mnoho usměva-
vých lidí a společnost založenou na důvěře.
Viděli jsme pro nás exotická zvířata (bohužel
spatřit tučňáky či ptáka Kivi se nám nepoda-
řilo). Prožili jsme úžasné okamžiky v mimo-
řádně krásné a rozmanité přírodě, které stály
za tu dlouhou cestu sem. Kdo viděl krajinu
na Novém Zélandu ví, že je přesně stvořená
pro fantastické příběhy a nezapomenutelnou
dovolenou, a že ten svět na druhé straně
Země stojí za to vidět klidně i vícekrát.

Text a foto: Pavel Kovář
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leden 20.0 °C
únor 20.2 °C
březen 19.3 °C
duben 16.9 °C
květen 14.2 °C
červen 12.2 °C

červenec 11.3 °C
srpen 12.0 °C
září 13.3 °C
říjen 14.8 °C
listopad 16.5 °C
prosinec 18.5 °C



Bavlněné pytlíky s vnitřní textilní membránou
s protiplísňovou odolností

Wrap Up s.r.o., Jana Trčky 1781,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Celý sortiment výrobků 
najdete na www.wrapup.cz

www.pytliknachleba.cz
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Funkční obaly
na pečivo
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Blíží se čas pomýšlet na dovolenou o
letních prázdninách v roce 2019 i na
kratší víkendové pobyty v novém

roce. Doporučení naší Asociace turistických
informačních center ČR je užít si dovolenou
a společné chvíle se svými partnery, rodinou
a přáteli v České republice. Nespočetné
množství památek, zajímavostí, atraktivit a
kvalitní značené turistické cesty, spolu s ne-
ustále rostoucí kvalitou služeb, jsou u nás zá-
rukou lákavé a pěkné dovolené.

Těmi, kteří vám pomohou se v předstihu
zorientovat ve vámi vyhlédnuté oblasti pro
vaši dovolenou, jsou pracovníci informač-
ních center, kteří znají velmi dobře svoji lo-
kalitu a umí poradit a doporučit poptávanou
službu, místní pamětihodnosti, vhodné výlety
pro různé cílové skupiny, např. cyklistů, rodin
s dětmi, seniorů apod. Stejně tak vám pomo-
hou již na místě kvalitní radou, informací o
jízdním spoji, vhodném koupání, nebo pro-
vozních hodinách turistických atraktivit.

Asociace turistických informačních cen-
ter ve spolupráci s agenturou CzechTourism
stanovuje požadavky na rozsah služeb info-
center a informační centra podle těchto po-
žadavků také certifikuje. 

V informačních centrech (TIC) lze také
zakoupit mapy, pohlednice, publikace o
historii místa i vstupenky na různorodé
akce jak v místě působnosti TIC, tak po celé
ČR prostřednictvím předprodejních sítí. V
rámci svých služeb informační centra nabízí
kopírování, skenování a veřejný internet, při-
čemž spektrum svých služeb v cestovním
ruchu každoročně obohacují. 

Jestli patříte k těm, kteří rádi putují po če-
ských zemích, rozhodně uděláte dobře, když
skutkem naplníte slogan 

„Turistické informační centrum, první
krok na vašich cestách“.

Informace se dnes hledají zejména na
internetu. Co vám však internet nepo-
skytne, je osobní zkušenost a znalost
místního prostředí, služeb a turistické
nabídky, kterou můžete přeneseně zís-
kat díky doporučením obsluhy turis-
tického informačního centra. 

Asociace turistických informačních
center, ve zkratce A.T.I.C. ČR, je
profesní organizace, která sdru-

žuje turistická informační centra (TIC) v
České republice. Mezi její hlavní cíle patří
zastupování společných zájmů turistických
informačních center a jejich pracovníků a
zvyšování kvality obsluhy TIC.

Infocentra sdružená v A.T.I.C. ČR musí
splňovat požadavky na poskytování služeb
dle Jednotné klasifikace TIC v ČR. Mají své
maturitní vysvědčení - certifikát Jednotné
klasifikace TIC. Návštěvník si v nich může
být jist, že se mu dostane maximální možné
míry dosažitelných informací. Infocentrům
nestačí pouze standardu kvality služeb do-

sáhnout, pro A.T.I.C. ČR je důležité jej udr-
žet, a proto dodržování pravidel u certifiko-
vaných TIC (i z řad nečlenů) pravidelně
kontroluje.

Jak se pozná 
certifikované “ÍČKO“?
Pozná se podle zde uvedeného loga (viz.

vpravo nahoře), které dané turistické infor-
mační centrum může používat pouze v pří-
padě, že splnilo požadavky Jednotné
klasifikace TIC. Asociace proces certifikace
v plném rozsahu administruje. Dnes již v
České republice narazíte na více než 420 cer-
tifikovaných turistických informačních cen-
ter, které jsou označeny tímto logotypem.

Proč se infocentra 
do A.T.I.C. ČR sdružují?
Infocentra, která jsou členem asociace,

se pravidelně setkávají na členských fórech,
jsou pro ně zajišťována odborná školení,
vzdělávací akce, společná setkání a jed-
notná prezentace. V A.T.I.C. ČR naleznou
její členové metodickou pomoc a podporu. 
office@aticcr.cz, www.aticcr.cz, www.facebook.com/aticcr

Turistická informační centra, 
zdroj kvalitních ověřených informací

25 let Asociace turistických 
informačních center ČR (1994 – 2019)

Asociace turistických informačních center
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Tripy na cesTách kolem svěTa
Pošlete nám na mailovou adresu  vydavatel@tripy.cz  fotografii z vašich cest doma i v zahraničí,
kde jste vyfoceni s časopisem Volty.cz a my uveřejníme v dalším čísle opět ty nejlepší fotografie.

Portál plný skvělých tipů na výlety doma i v zahraničí …

Michal se syny Davidem a Danem před
chrámem Vasila Blaženého v Moskvě

Lea  u vodopádů poblíž Gioberney 
v Národním parku des Écrins ve Francii 

Irena cestou na náměstí v St. Gallenu 
ve Švýcarsku

Zeno v La Porta dei Gusti e delle Buone Terre 
v Itálii

Tomáš v čokoládovně Cailler v Brocu 
ve Švýcarsku
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 Úspěšní 3 vylosovaní luštitelé obdrží tyto dárky:

1. cena – Kolekci 3 funkčních pytlíků na pečivo
2. cena – Kolekci 2 funkčních pytlíků na pečivo
3. cena – Funkční pytlík na pečivo

Správné znění tajenky posílejte do 30. 6. 2019
mailem na adresu: wrap-up@seznam.cz.

Do předmětu napište “TAJENKA WRAP UP“. 

Jména vylosovaných luštitelů zveřejníme dne 
1. července 2019 na hlavní straně našeho portálu

www.tripy.cz

Pomůcky: Noah, Olt, Sakala
Ceny pro úspěšné luštitele dodala firma

Wrap Up s.r.o., Jana Trčky 1781
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Celý sortiment funkčních obalů na pečivo najdete 
na www.wrapup.cz • www.pytliknapecivo.cz

Tajenka: Walther: Qui gladio ferit, gladio perit! Kdo mečem smrt nosí...
(dokončení v tajence)
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Zajímavosti

Ubytování

Letenky

Dovolená

Mohlo by vás také
zajímat, jaké inovace,
vynálezy a technologie
přináší dnešní svět

Tripy.cz – ceník webové inzerce
Horní část webu

Leaderboard 940 × 150 px
Cena na 1 měsíc .............................................................................................. 8.000 Kč

Boční část webu
Square nahoře vpravo pod hlavním článkem – 300 × 300 px - permanentní
Cena na 1 měsíc ............................................................................................. 4.000 Kč

Square nahoře vlevo pod hlavním článkem – 300 × 300 px – homepage
Cena na 1 měsíc ............................................................................................. 3.000 Kč

Square dole vpravo – scroll stop - permanentní
– pod bezplatnou řádkovou inzercí – 300 × 300 px
Cena na 1 měsíc ............................................................................................. 3.000 Kč

Square dole vlevo – scroll stop - homepage
– pod bezplatnou řádkovou inzercí – 300 × 300 px
Cena na 1 měsíc ............................................................................................. 2.000 Kč

Komerční sdělení
Umístění loga nebo malého fota výrobku max. 100 × 100 px 
vč. krátkého popisku do 200 znaků do rubriky “Komerční sdělení”, 
umístěného v celém webu vždy v pravé části. 
Max. množství komerčního sdělení je 5 firem nebo produktů v boxíku.

Cena uveřejnění 1 firmy nebo 1 produktu na 1 den ............................ 100 Kč

Ponechání PR článku na titulním místě
Maximální doba ponechání článku na titulce je 10 dnů. Znamená to, že
článek “neproteče“ s ostatními články dolů. Po uplynutí zaplaceného období
bude článek sestupovat spolu s ostatními články níže, ale bude si jej možné
dále vyhledat např. pomocí přednastavených tagů nebo pomocí fulltextu.

Cena za ponechání hlavního článku na 1 den .........................................200 Kč

Banner u redakčního článku po jeho rozkliknutí
Banner umístěný pod redakčním článkem nebo uvnitř článku – podle přání
inzerenta. 

Cena na 12 měsíců..........................................................................................1.000 Kč
(cca 3 Kč/den nebo 84 Kč/měsíc)

PR článek
PR článek s kontakty na danou společnost nebo hyperlinkem na danou
stránku. Inzerce je vhodná pro prezentaci dané firmy. Článek nebude kate -
gorizován. 

Všechny uvedené ceny jsou bez 21% DPH.

Volejte inzertní oddělení: 603 429 908 nebo pište na inzerce@tripy.cz

Také o tom se dočtete na  tripy.cz

Zajímavosti

... a mnoho dalších zajímavostí také na Volty.cz

Virtuální nebo raději 
rozšířená realita?

Zde byla prolomena Enigma

Rolls-Royce chce čistější
lodní dopravu

5 ideálních měst na světě jako
alternativ k Silicon Valley

Integrace živých svalů do robotů

Amazon brzy představí 
domácího robota
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Distribuce na RegiontouR & go v Brně (leden), HoliDay WoRlD v Praze (únor), ve vybraných informačních 
centrech a v novinových stáncích distribuce tisku Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s r. o.

Kontaktujte inzertní oddělení: inzerce@tripy.cz

18.000 Kč

10.000 Kč

14.000 Kč

12.000 Kč

24.000 Kč

více informací na www.tripforyou.cz

více informací na www.tripforyou.cz

Inzerát 
celá strana
(210x285 mm)

Inzerát 
celá strana
(210x285 mm)

více informací na www.tripforyou.cz

více informací na www.tripforyou.cz

Ceník tištěné inzerce

Dvoustrana komerčního článku s kontakty v kombinaci s plošnou půlstránkovou nebo celostránkovou inzercí.

Jedna strana komerčního článku 
s půlstránkovým inzerátem.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Inzerát 1/2 strany
(210x140 mm)

Inzerát 1/2 strany
(210x140 mm)

22.000 Kč

více informací na www.tripforyou.cz

26.000 Kč

Půlstránkový nebo celostránkový inzerát
bez komerčního článku.

Inzerát 1/2 strany
(210x140 mm)

Jedna strana 
nebo dvoustrana 
s komerčním článkem 
a kontakty.

Inzerce na zadní straně obálky: 50.000 Kč • Inzerce na vnitřních stranách obálky: 30.000 Kč

Vizitka
(90 x 50 mm)

2.000 Kč

Křížovka na míru: 4.000 Kč






