
Poslední den trošku bloudíme a až večer 
se dostáváme k cíli. To ale ještě nevíme, 
 co nás čeká. Před cílem je neuvěřitelně 
prudké stoupání, sice asi jen kilometr 
dlouhé, ale tak prudké, že kolo 
se staví na zadní a šlapat za jízdy je 
o život. Každou chvílí jen čekám, kdy mi 
vyskočí plíce. Procento stoupání odhaduji 
kolem 30 a mám pocit, že asfalt 
skoro teče dolů. Nevzdáváme ale tuto 
poslední výzvu a za tmy přijíždíme 
do absolutního cíle.

Milé přivítání a perlička v plánování
Cílem je pro nás domek našich hostitelů, jak 
ale víme, dnes nejsou doma. Podle domluvy 
si vyzvedáváme klíče od domu v květináči. 
V garáži na nás čeká překvapení. Český 
nápis: „Vítejte, gratuluji". Podobné přivítání 
jsme pak našli i v pokojíčku pro nás 
nachystaném. 

V kuchyni byla večeře a celý dům je pro 
ten večer jen náš. Pořád nás udivuje 
pohostinnost místních lidí, téměř nás 
neznali, a přesto nám vypůjčili tenhle 
nádherný dům. Nevšední zážitek. 

Perličkou na závěr bylo to, že právě 
ve chvíli, když jsme dojížděli do našeho cíle, 
tak se nám na tachometru objevilo těch 
vysněných 7000 km. To už je snad nějaká 
vyšší síla…

Poslední dny v San Franciscu 
a návrat domů
Na prohlídku San Francisca a balení kol 
jsme si nechali zhruba čtyři dny. Není 
možné vynechat pověstnou věznici 
Alcatraz; znovu jsme kroužili po mostě 
Golden Gate, projeli se vyhlášeným 
městským vláčkem a prošli se kolem 
známé „zatáčkové" silnice. V přístavu jsme 

pozorovali lvouny a v obchodech nakoupili 
suvenýry.

Když pak po několika hodinách letu 
přistáváme ve Vídni, s nostalgií si 
uvědomujeme, že tím nadobro končí naše 
6,5 měsíční cyklocesta, při níž jsme najeli 
na kolech 7000 km a pěšky po národních 
parcích nachodili dalších 340 km.

Text a foto: Martin Stiller

Martin Stiller, rodák z pískovcového 
Broumovska, aktuálně žijící v Rakousku 
je mezi cestovatelskou veřejností znám 
převážně svými cyklocestovatelskými 
aktivitami i když potkat ho můžeme 
i kdekoli na světě s batohem na zádech. 
Z největších cyklocest můžeme zmínit 
přejezd Evropy až do Afriky 5750km, 
Austrálie 9320km nebo cykloputování 

Amerikou 7000km. Martin je také 
zakladatelem a organizátorem 
1.cyklocestovatelského festival ve střední 
Evropě. Více o jeho projektech naleznete 
na: www.cyklocestovani.cz

Opouštíme národní park Yosemite 
a prudce klesáme k městu Oakhurst 
a dále do rovin mezi Maderou 
a Coalingou. Všude kolem je spousta 
sadů a polí s různými plody, kterým 
občas neodoláme, Kalifornie je 
zkrátka opravdu bohatá na ovoce. 
I když se naše cykloputování už 
blíží ke konci, pořád nás ještě čekají 
stovky kilometrů na kole skrze tyhle 
nádherné ovocné sady. Našich 
7 000 cyklistických kilometrů 
naskrz Amerikou by mělo skončit 
na sanfranciském mostu Golden Gate.

Noci u místních
Za Coalingou se rovina mění v menší kopce 
a my ve velkém teplu skrz různé kaňony 
stoupáme zase do kopce. Téměř nikoho 
nepotkáváme a ze samoty nás vytrhne 
až pozvání na večeři a nocleh od velmi 
příjemných a energických lidí. Od nich už 

to také není daleko na národní památku 
Pinnacles, kterou při cestě Kalifornií nelze 
vynechat.

Druhý den se už daří mnohem hůře, píchl 
jsem kolo a večer ne a ne najít příhodné 
místo, kde bychom mohli složit hlavu.  
Vše je oplocené nebo z jiného důvodu 
nevhodné, a tak míříme k osvětlenému 
domečku. Pan majitel s dcerou nás vřele 
vítají  a hned zvou dále. Když vidíme, jak to 
tam vypadá, nestíháme se divit. Vše 
na všem, jak ve skladišti a zároveň 
ve chlívku. V domě se neuklízelo 
snad sto let, my jsme ale rádi, že máme 
nocleh.

Cykloturistická tepna Ameriky
Po dlouhých měsících dorážíme na pobřeží 
Pacifiku a ve městě Santa Cruz se 
napojujeme na jednu z nejznámějších 
cyklotras Ameriky, a to Pacifickou 
pobřežní cyklostezku vedoucí 
od kanadských hranic až k mexickým přes 
celé USA.

Během pár hodin tady potkáváme desítky 
dálkových cyklistů. Moc ale nechápeme, 
proč všichni jezdí právě tady. Vždyť zde 
není moc k vidění ve srovnání s tím, co jsme 
měli možnost spatřit my. Možná to je ale 
dáno motely, obchody a celkovým zázemím 
v těsné blízkosti cyklostezky. Během dvou 
dní na ní ale potkáváme zhruba 5x více 
cykloturistů než do té doby na celé naší 
americké cestě. 

Oficiální „happy end“ na mostě 
Golden Gate v San Franciscu
Pomalu, ale jistě se blížíme do cíle, jímž 
je už od startu San Francisco. Město, 
o kterém snad každý tvrdí, že je krásné a že 
by tam rád žil. Takže jsme nadmíru zvědaví, 
jak zapůsobí právě na nás. 

Netrvá to dlouho a vjíždíme na legendární 
most Golden Gate. Jsem uchvácený, 
konečně na místě, o kterém jsme snili celou 
cestu. S nadšením šlapeme do pedálu 
a uvědomujeme si, že jsme v cíli celé 
náročné půlroční cyklocesty. 

V hlavě mi lítají rozlišné pocity a myšlenky. 
Radost a nadšení z toho, že jsme to vše 
zvládli, že jsme si splnili sen, že všechno 
vycházelo a že se nám nic nestalo, střídá 
posmutnění, že všemu tomu snažení je konec, 
celé cykloputování padá nezastavitelně 
do historie a nám už zbývá jen pár posledních 
dní předtím, než se budeme muset vydat 
na cestu zpět do kruté reality.

Okruh kolem zátoky
a závěrečný kopec
Protože nám zbývá ještě asi 8 dní 
do odletu, rozhodujeme se, že si uděláme 
asi pětidenní okruh na sever nad San 
Francisco a navštívíme zapadlý sekvojový 
les Muir Woods (Muirova dřeva). Později 
se ukazuje, že takhle zajížďka fakt 
stála za to. Pokračujeme dále na sever 
a pak se stačíme na východ a později 
na jih, abychom obkroužili San Francisco 
Bay a dostali se na druhou stranu 
do Kensingtonu, kde na nás čekají naší 
hostitelé, které jsme asi před dvěma měsíci 
potkali v poušti přes NP Capitol Reef. 

WWW.HEDVABNASTEZKA.CZ NEJČTENĚJŠÍ CESTOVATELSKÝ WEB WWW.HEDVABNASTEZKA.CZ NEJČTENĚJŠÍ CESTOVATELSKÝ WEB

soutěžní otázka o PRŮVoDCE LonELY PLanEt
soutěžte s Hedbánoustezkou.cz a nakladatelstvím svojtka 
o tři průvdoce Lonely Planet Poznáváme kalifornii. 

Které z následujících měst neleží v Kalifornii?
A) Los Angeles
B) Las Vegas
C) San Diego

Soutěž o tři průvodce Lonely Planet hledejte od 20.11.2013 do 15.12.2013
na www.isic.cz/hedvabnastezka.
Výherci budou následně kontaktováni e-mailem.

PRŮVODCE LONELY PLANET V ČEŠTINĚ
Lonely Planet, světově proslulá edice průvodců, 
je nejlepší a nejoblíbenější pro svou kompletnost, 
přehlednost a aktuálnost. Všem českým 
cestovatelům jsou nyní dostupné vybrané tituly 
i v rodném jazyce. Nakladatelství Svojtka & Co. 
vydalo již více než sto dvacet titulů z této edice.

Průvodce Lonely Planet nakupujte on.line
na www.isicpoint.cz se slevou 30 %.

Cestovatelský portál
www.Hedvabnastezka.cz 
je nejsledovanější web pro 
cestovatele. najdete na něm  
on-line průvodce všemi zeměmi  
světa, 3 100 cestopisů, fotografie, 
živé diskuse, rubriky „pojeď  
se mnou“, „svez mě“, bazar  
a spoustu dalšího.

Voňavé sady, milí lidé a Golden Gate 
… aneb na bicyklu kalifornií
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V Čechách se v roce 2011 úspěšně 
spustil projekt Freestyle Area, který má 
za úkol nejen budovat a provozovat 
kvalitní snowparky, ale také šířit osvětu 
freestyle snowboardingu a freeskiingu. 
Zvyšující nárůst oblíbenosti těchto 
disciplín potvrzuje také fakt, že budou 
součástí olympiády v ruském Sochi 
v roce 2014. Projekt Freestyle Area je 
rozdělen na dvě části, kdy tou první je 
realizace a profesionální údržba snowparků 
s navazujícími eventy a druhou pak část 
vzdělávací. 

FREESTYLE AREA SNOWPARKY
V Čechách je spousty snowparků, ale 
minimum z nich lze takto nazývat. Bez 
pořádného know-how, pravidelné strojní 
údržby rolbou a týmem shaperů, výběrem 

vhodných překážek a skoků to prostě 
nejde.  Pro sezónu 2013/14 budou 
v portfoliu Freestyle Area celkem tři 
snowparky, které jsou ideálně rozmístěny 
po celých Čechách a to ve Vítkovicích 
v Krkonoších, na šumavském Špičáku 
a na Monínci, kde je připraven i večerní 
provoz a pravidelná bus linka z Prahy. 
Všechny tři snowparky mají vždy vlastní 
vlek, takže žádné dlouhé fronty.

Snowparky a jejich údržbu má na povel 
jeden ze zakladatelů projektu Freestyle 
Area parkdesigner Michal Migi Ritter, 
který řídí více jak 15ti členný tým 
shaperů a rolbařů. Svoje zkušenosti 
nabral především v době, kdy pracoval 
pro rakouskou společnost Q-Parks, 
která provozuje kolem 30ti nejlepších 

evropských snowparků. Snowparky 
Freestyle Area jsou podle náročnosti 
překážek a skoků rozděleny do easy, 
medium a profi sekce a své si najde 
úplný začátečník i zkušený profík. K tomu 
parkdesigner Migi dodává: ,,od začátku 
vzniku projektu jsme chtěli provozovat 
snowparky přístupné všem lidem 
a chceme, aby si užil naprosto každý.‘‘ 

Jedinečnou záležitostí, kterou jinde v  
Evropě nenajdete je systém Neet-o-peer 
iniciovaný absolventy ČVUT. Snowparky 
ve Vítkovicích a na Monínci jsou pokryty 
HD kamerami, pomocí aplikace v chytrém 
telefonu, která spolupracuje s GSM 
signálem jednoduše jezdíš a večer si pak 
můžeš tvoje ježdění zdarma stáhnout v HD 
kvalitě do svého počítače.

K pořádným snowparkům patří také 
akce jako závody, kempy či photo/video 
shootingy. ,,Freestyle Area jsou snowparky, 
kde je hlavně zábava a akce jsou z větší 
části zaměřeny především na širokou 
veřejnost‘‘říká Marvin, který má v projektu 
nastarost eventy. V nadcházející zimní 
sezóně je naplánováno v rámci tří 
snowparků Freestyle Area celkem 23 
akcí v různých formách, kdy vrcholem 
bude mistrovství ČR ve snowboardingu 
a freeski, kde se po olympiádě sejde 
komplet česká špička a bude opravdu 
na co koukat.

FREESTYLE ACADEMY-VZDĚLáVACÍ 
STřEDISKO
Vzdělávací částí projektu je Freestyle 
Academy, kdy se pod dohledem instruktorů 
a profesionálních jezdců může rychle 
a bezpečně zlepšovat naprosto každý a to 
jak v klasickém či freestyle snowboardingu, 
nebo freeski. Výukové kempy obsahují 
permanentky, intenzivní denní výuku 
s večerním videocoachingem, ubytování se 
stravou, pojištění a užitečné workshopy, 
například první pomoc, lavinové vyhledávaní 
či mazání snowboardů. Coachové se vždy 
snaží ke každému přistupovat individuálně 
s maximálním ohledem na bezpečnost 
a dosavadní zkušenosti. Je úplně jedno, 
zda jste úplný začátečník, nebo pokročilý 
a už vůbec není důvod říkat si, že jste na to 
moc staří-na kempy běžně jezdí kempeři 
od 10 do 50let, to podstatné je tvůj 
jezdecký progres. Na kempech vždy panuje 
pohodová atmosféra a z jednotlivých 
účastníků se pak stávají přátelé, které 
spojuje stejná záliba.

Více informací o kempech
a jejich termíny najdeš na:
www.freestylearea.eu/academy

Text a foto: Martin Matouš (POINTS a.s.)

Pro spousty milovníků sněhu je snowpark místo, kam asi vůbec nemají raději jezdit. Možná, že tam jsou pouze gangsteři, 
kteří dělají salta už od narození a budou na tebe koukat s opovržením, protože nic neumíš a navíc ta tvoje příšerná 
šusťákovka. Možná, že když už do snowparku vlezeš, tak tam najdeš jenom obří skoky a nebezpečné překážky, kolem 
kterých si zubatá kosu brousí. Nebo? 

nebojte se 
snowparků!

soutěž o Luxusní snowboaRDoVý kEmP
Freestyle Academy ve spolupráci s časopisem Alive vyhlašuje soutěž o luxusní třídenní snowboardový kemp v novém 
snowparku na Monínci. Balíček pro dvě osoby za více jak 10tis. kromě intenzivní výuky snowboardingu, permanentek 
a polopenze také obsahuje ubytování v luxusním wellness hotelu Monínec.
soutěž je určena pro držitele platných karet IsIC a aLIVE.
soutěžní otázku najdete na www.facebook.com/freestylearea.eu v záložce soutěž.

mEDaILonEk
FREEstYLE aREa snowPaRkY
Vítkovice v Krkonoších, Špičák, Monínec
Permanentky 250-350Kč
IsIC sleva -10% na výukové kempy
www.freestylearea.eu  
facebook.com/freestylearea.eu

Najdi si fajn brigádu podle 
svých představ.

Upravit na formát 210x117,5mm
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prezentace ISIC partnera

Letošní letní prázdniny byly 
ve znamení soutěže Zápisky z cest 
s ISIC. Cestování k létu bezpochyby 
patří, což potvrdilo i zavalení naší 
ISIC redakce desítkami příspěvků. Ty 
nejlepší příspěvky naleznete na www.
isic.cz a úplně ten nejlepší z nejlepších 
si můžete přečíst právě teď.

Hon za hrady, zámky, obrazy a slavnými 
místy jižních Čech a Paříže odstartoval 
začátkem letošních letních prázdnin. 
S přáteli jsem vyrazila za poznáním. Již 
v začátcích naší cesty mi byla svěřena 
mapa. Díky tomuto nešťastnému činu jsme 
na místo dorazili až k večeru. Následující 
ráno se navigace ujal již schopnější 
jedinec a naše výprava za místy pro prince 
a princezny mohla začít.

Nikdy bych nevěřila, jak nesmírně náročné 
je navštívit, prohlédnout a vyfotit to 
nepřeberné množství hradů a zámků 
v jižních Čechách. Jako startovní místo 

jsme zvolili Český Krumlov. Město 
s vlídnou atmosférou, množstvím vodáků 
a tajemných zákoutí. Takovou spoustu 
roztomilých krámků s keramikou, vonnými 
zbytečnostmi a příjemných antiků lze 
nalézt jen zde.

Bez karty ISIC zde nelze být. Na jednom 
místě je množství zámeckých okruhů, 
návštěva věže či velice vzácného 
zámeckého divadla. Díky milované zelené 
kamarádce jsme všichni získali zvýhodněné 
vstupné v celém zámeckém komplexu. 
K večeru jsme neodolali a navštívili jsme 
představení na místním otočném hledišti 
v zámeckém parku. Spojení otáčení, 
atmosféry parku a umění stálo za to!

Další den nás čekal pohádkový 
zámek Hluboká, kde kromě klasických 
prohlídkových okruhů bylo možné navštívit 
i zámeckou kuchyni a výstavu Andyho 
Warhola. Objevila jsem kouzlo jeho umění. 
Kontrast mezi přepychem, načančaností 
a pohádkovostí Hluboké a barevností, 
křiklavostí a lehkou šíleností tvorby Andyho 
Warhola dostal každého.

Nevystoupat až nad koruny stromů 
na Lipně by byl hřích a jízda nejdelším 
tobogánem v ČR je adrenalinový zážitek. 
Stejně tak i projížďka na veslici v okolí 
zámku Červená Lhota stojí za to. 
Romantická atmosféra, úžasné fotky 
a příjemné ochlazení za teplého počasí. 
Celé odpoledne jsme završili v nedaleké 
hospůdce domácí malinovkou, která stála 
za hřích.

Z Kratochvíle do Holašovic přes České 
Budějovice na Rožmberk kolem ZOO Dvorec 
a úzkokolejkou v Jindřichově Hradci téměř 
až k zámku.

Než jsem stihla vybalit, vyprat a vyžehlit, 
už jsem seděla v autobuse směr Paříž. ISIC 
mě hřál v kapse a jelikož občané EU do 26-
ti let mají vstup do všech státní památek 
a galerií zdarma - stačilo jen vytáhnout 
ISIC a potvrdit svůj věk. Kromě Eiffelovy 
věže jsem prozkoumala Paříž zadarmo.

V Louvre, ve kterém bych mohla strávit 
roky, jsem nalezla Monu Lisu zavalenou 
turisty z Japonska a jejich drahými 
fotoaparáty, které blýskaly jeden 
za druhým. To, že jsem se dostala tak 
blízko, že jsem část Mony Lisy zahlédla, 
považuji za životní úspěch, i když mne to 
stálo nejeden kopanec a modřinu.

Naprosto mne ohromil zvyk Pařížanů vyjít 
k večeru ven na nábřeží, přinést si perfektní 
piknik a povečeřet u Seiny. Nábřeží byla 
doslova obsypaná zamilovanými páry, 
přáteli ale i rodinami.

Dalším dobrodružstvím a malou 
rebelií na cestách se stala 
návštěva Versailles. Více než 
kilometrový čtyřstup lidí byla 
fronta ke vstupu do interiérů 
zámku. Jelikož jako student 
mám i zde vstup zdarma, 
nehodlala jsem promeškat 
šanci podívat se dovnitř 
a nenápadně jsem se zařadila 

mezi japonské přátele co nejblíže vstupu. 
Jako jedna jsem se ztratila a nikdo si ničeho 
nevšiml a já se za pár minut procházela 
nádhernými komnatami. Jako každá 
správná princezna jsem chtěla památeční 
fotky sebe v nádherných interiérech, a tak 
se věta "Could you please take a picture 
of me?" stala mou mantrou a díky této 
větičce jsem se seznámila s velice milými 
lidmi z Číny, Ameriky i Japonska.

Jako nečekané překvapení jsem si čirou 
náhodou vybrala k návštěvě Paříže termín 
finále Tour de France a na vlastní oči viděla 
dojezd závodníků na Champs-Élysées 
i večerní vyhlášení vítězů. Atmosféra byla 
úchvatná a zážitek naprosto nečekaný.

Tisíce fotek a videí budu zpracovávat ještě 
dlouho, zážitky a atmosféra mi již navždy 
zůstane v paměti a za peníze ušetřené 
díky ISIC budu moci vyvolat ty nejlepší 
momentky a vytvořit si úžasné prázdninové 
album. Díky ISIC!

Text a foto: Elena Nožičková

zápisky z cest s IsIC: Hon za zámky, hrady a zážitky
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