z jiného pohledu

Tilmann Waldthaler
Rok a místo narození 1942 v Mnichově
Bydliště Cairns, Queensland, Austrálie
Vzdělání Nejlepším vzděláním je cestování
Zaměstnání Měl jsem 48 zaměstnání, ale správně
jsem cukrář a pekař
Kola Od roku 1996 používám kola Koga Miyata
Web www.tilmann.com

připravil Honza Galla
foto archiv Tilmanna Waldthalera
Podobných lidí asi
bude více, ale dvě
největší ikony světové
cykloturistiky jsou
pravděpodobně Heinz
Stücke a Tilmann
Waldthaler. Oba už mají
našlapáno několik set 
tisíc kilometrů, oba 
už mají na svém kontě
přes sto navštívených
zemí. Zatímco Heinz je
založením spíše tichý
jedinec, o kterém se
jen těžko něco někde
dočtete, Tilmann
je prostě vidět.
Na světových veletrzích,
na festivalech,
v časopisech
i na internetu.
A protože se chystá
poprvé přednášet 
o svých cestách v České
republice, je vhodný čas 
s ním udělat rozhovor.
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O 450 000
kilometrech
a 143 zemích
v Brně
Rozhovor s Tilem jsme přinesli na stránkách Cykloturistiky už v čísle 6/2007, kdy
jsme si povídali o cestách minulých i budoucích, o zážitcích i zkušenostech. Tilmann
už však pověsil velkou cyklistiku na hřebík
a chystá se cestovat se svou ženou, psát
knížky a užívat života. Proto se zaměříme
na jeho momentální plány a na to, co se
ve světě změnilo za těch pětatřicet let, které
povětšinou strávil v sedle kola.

Letos v říjnu přijedete do Brna přednášet na festival Cyklocestování. Jak
často cestujete po světě a povídáte lidem o svých cestách?
Poměrně často. Většinou mívám prezentace v Německu, ale už jsem přednášel i v Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Nizozemsku, Velké Británii, Spojených státech a samozřejmě
i v Austrálii.

Pamatujete si na nějaké velmi exotické místo, kde jste přednášel?
Pro moje slide show jsou těmi nejexotičtějšími místy veletrhy, protože tam vždycky
potkám tolik různých lidí z rozličných míst.
Je to jako cykloturistika bez šlapání.

Zkuste pozvat naše čtenáře na svou
přednášku. Budete povídat o své poslední cestě, anebo o celém svém
cykloživotě?
V Brně budu vypravovat o celém svém cyklistickém životě, ukážu fotografie ze všech
svých expedic a výprav, které jsem podnikl
v posledních pětatřiceti letech. Také budu
povídat o potřebách, které člověk má, když
cestuje na kole.

Vaše poslední expedice vedla z Nordkappu na Nový Zéland. Naplnila
váš sen o cestě z Evropy do Austrálie jakožto uzavření vašich velkých
cyklocest?
Moje poslední cesta z Norska na Nový Zéland byla opravdu uzavřením velkého kruhu a naplněním mého cyklistického života.
Vždycky jsem chtěl ukončit velké cyklocestování cestou zpět na místo, kde to všechno začalo. Na tom nejjižnějším výběžku Nového Zélandu, kde jsem v roce 1977 poprvé
šlápl do pedálu a vyrazil na svou první velkou cestu.

Když tedy cesta na Nový Zéland byla
vaší poslední, jaké jsou teď vaše
plány?
Život, to samozřejmě není jen cyklistika.
Teď, když jsem přestal vyrážet na dlouhé
cesty, plánuji absolvovat nějaké kratší v Austrálii, budu psát další knihy a především trávit více času se svou ženou. Tu jsem potkal
na Sahaře, když ji sama přejížděla na kole.  

Vraťme se teď zpět k tvé první cestě.
Jak vypadalo tvoje tehdejší kolo?
Své první kolo vezmu s sebou na přednášku, takže kdo přijde, může jej spatřit.
Bylo postaveno na míru a vybaveno těmi
nejlepšími komponenty, které v té době
byly k mání. Tehdy to bylo Campagnolo Record. To kolo mě tenkrát stálo 800 australských dolarů, což by dnes bylo zhruba 3200
AUD. (1 AUD = cca 20 Kč – pozn. redakce)
Když jsem jej koupil, musel jsem prodat
své auto a každý, koho jsem znal, si myslel, že jsem naprostý blázen. Kolo mělo

Na cestě z Arktidy do Antarktidy Tilmanna potkal i přejezd sedla Rothang v Indii
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Výjezd do sedla Fatu-La
v Ladakhu v indickém
Himálaji

Seznam Tilmannových cest
Sám mezi dvěma póly
55 000 km, 4 roky, 1977–1981
První a nejdelší z Tilmannových cest z Antarktidy
do Arktidy. Během ní zažil teplotní rozdíly až 49 stupňů
Celsia, vyjížděl sedla ve výšce přes 5000 metrů nad
mořem a projel občanskou válkou zuřící v Iránu a Íráku.

Cyklistika na střeše světa – na Himálaji

6000 km, 5 měsíců, 1995

Indie, přes Čínu a Tibet do Káthmándú v Nepálu
včetně výjezdu do nejvyššího silničního sedla světa
Khardung-La.
Cyklisticko-velbloudí túra

Z Nordkappu do Guinejského zálivu v západní Africe
28 000 km, 18 měsíců, 1982–1984
Neobvyklá cesta ze severu Evropy přes Saharu až
do Guinejského zálivu, během které žil 14 měsíců
s mistry voodoo a pochopil, že na světě existuje i „něco
jiného“. Na této cestě také potkal svou ženu Renate.

8000 km, 7 měsíců, 1997–1998

Evropská cesta centrálními Alpami
4000 km, 4 měsíce, 1985
Při přejezdu Alp poprvé použil horské kolo a poznal,
že toto je ten správný typ kola pro dálkové cestování.
Čtyři měsíce strávil obtěžkaný v horských terénech
Rakouska, Německa, Švýcarska a Francie.

30 000 km, 2 roky, 2001–2003

Od ústí k pramenu Nilu

První pokus o „poslední uzavírací cestu“ z Evropy
do Austrálie, která však z několika důvodů skončila
už v Turecku.

6000 km, 6 měsíců, 1986–1987

Když poprvé potkal svou ženu, jela na kole pomáhat jako
sestřička do Rwandy. Po třech letech jejího působení
v Africe se rozhodli projet si její cestu znovu a spolu.
Rovníková cesta – sólo kolem světa

35 000 km, 22 měsíců, 1989–1992

Splnění snu a objetí Země podél rovníku.
4 kontinenty, 27 zemí. Když se Tilmann dívá zpět, je
rád, že to přežil.

Přes Austrálii z Perthu do Brisbane
6500 km, 3 měsíce, 1994
Se dvěma kamarády vyrazil na cestu nejodlehlejšími
a nejsuššími místy Austrálie, přičemž vodu a jídlo si
vezli v cyklovozíku. Nebýt pomoci policie, asi by se
jim to nikdy nepovedlo.

Kombinovaně na kole nebo v sedle velblouda přes
velkou část Austrálie. Při této cestě Tilmann zjistil,
že nezáleží na tom, kolikrát už Austrálii procestoval.
Vždy je to nové a velké dobrodružství.
Z Aljašky na Ohňovou zemi

Cesta ze severu na jih amerického kontinentu je
jednou z typických cykloturistických tras, kterou
Tilmann nemohl vynechat.
Z Německa do Turecka

5300 km, 2004

Cape York–Cape Leeuwin

8000 km, 2006–2007

Cesta napříč Austrálií, během které Tilmann použil
i ležatou tříkolku.
Z Norska na Nový Zéland

25 000 km, 2 roky, 2010–2012

I při této poslední cestě jel část trasy na tříkolce
a celou si ji rozdělil na dvě části, mezi kterými
navštívil domov v Austrálii a také veletrhy v Evropě.
Cesta, kterou se vrátil zpět, kde v roce 1977 začal.

Na jednom z prvních horských kol při přejezdu centrálních Alp

Neměl jsem
žádný foťák.
V těch dobách
jsem necestoval
kvůli fotkám.
Cestoval jsem
pro své vlastní
vzdělávání.
Na svých cestách zažil Tilmann i několik katastrof,
jako byly například záplavy v Indii

28“ palcová kola a brašny jsem si musel ušít sám, protože žádné takové se v Austrálii nedaly v té době koupit.

Jaký jste měl foťák?
Neměl jsem žádný foťák. Když jsem chtěl udělat nějaké snímky,
koupil jsem film a půjčil jsem si fotoaparát na den či dva. Nebo jsem
poprosil nějaké lidi, aby mě vyfotili a fotky mi pak poslali.
Měl jsem s sebou zápisník, do kterého jsem si psal své zážitky
a také jsem do něj maloval. V těch dobách jsem necestoval kvůli
fotkám. Cestoval jsem pro své vlastní vzdělávání.

Kdy jste poprvé použil digitální foťák a kdy jste si pořídil
svůj první počítač? A co internet, kdy ten jste začal používat pro svou prezentaci?
První počítač jsem koupil po své cestě okolo světa z Dakaru do Dakaru. V roce 2007 jsem začal používat první digitální foťák. Založení
domény www.tilmann.com se datuje už do roku 1994.

Berete si s sebou na cesty knížky?
Tou jedinou knihou, kterou jsem kdy vezl, byla jedna mnou napsaná. Často je důležité ukázat lidem, co člověk dělá. Pokud jim totiž
neukážete svou práci, na mnoha místech pak lidé nechápou, proč
bílý muž cestuje na kole.

Je pro vás důležité komunikovat se svými fanoušky prostřednictvím svého webu a Facebooku, nebo je to jen nutnost dnešních dní, kdy musíte propagovat své sponzory?
Komunikovat je v každém případě velmi důležité. Ale mnohdy to
bývá i dosti časově náročné.
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Předpokládám, že na světě je mnoho míst, která jste navštívil víckrát. Které z nich vás překvapilo nejvíce, když jste se
tam objevil znovu po několika letech?

Část své cesty přes Austrálii jste absolvoval na ležaté tříkolce. Jaká je vaše zkušenost s tímto typem kola? Dala by se
s ním zvládnout celá cesta z Norska na Nový Zéland?

Naprosto mě dostala Indie, protože ta země a byznys v ní explodovaly z opravdové chudoby do neuvěřitelně rušného místa. Stejně tak
mě překvapil Nový Zéland, protože tam to na druhou stranu vypadá,
že se v tomto místě světa čas úplně zastavil.

Tříkolky jsou mnohem komfortnější pro jezdce samotného. Ale
jsou s nimi spojené i komplikace v podobě jejich transportu třeba
letadlem. A také se na ně hůře balí zavazadla. Celá cesta z Nordkappu na Nový Zéland by na tříkolce určitě byla možná, ale komplikovaná díky několika nutným přeletům a přeplutím na lodi.

Vedete si nějaké statistiky o svém cestování?

KNIHY O CYKLISTICE
Cestování světem jako předmanželský test
Radim Jebavý, 288 stran, 295 Kč

DVD Heřman – Cesta za snem
Miloslav Doležal, Heřman Volf, 190 Kč

Plánujete zůstat po festivalu v České republice delší dobu,
nebo se rovnou vracíte domů? A co pro vás znamená dnes
slovo „domov“?

Ve výsledku ani ne. Co vím, je, že jsem za svůj život navštívil 143
zemí a najezdil 450 000 kilometrů na kole.

Plánujete pokračovat ve svých cestách do odlehlých míst
naší zeměkoule? Možná ne na kole, ale jinými způsoby
dopravy.

Do Tokia pod stan

V ČR zůstanu jen nezbytně dlouhou dobu, protože toho mám vždy
hodně na práci, když jsem v Evropě. Domů pak poletím do Austrálie,
kde máme na severovýchodě v Cairns malý domeček, který jsme si
koupili a kde bydlíme. Je to tam velmi tropické a teplé. Nemám rád
studené zimní měsíce v Evropě nebo kdekoliv jinde.

Ano, určitě budu dále cestovat do vzdálených krajin. Nyní však se
svou ženou. To vše proto, abych poznal sám sebe v časech, kdy stárnu.

Mimochodem, co je vaším druhým nejoblíbenějším způsobem dopravy?

Děkuji za rozhovor.

Monika a Jirka Vackovi, 208 stran, 389 Kč

Přes Altiplano na svatbu

Monika a Jirka Vackovi, 288 stran 290 Kč

Cyklokros

Jana Hájková a Tomáš Neumann, 154 stran, 290 Kč

n

Na kole napříč Amerikou
29 dnů po Route 66

Druhým nejpreferovanějším způsobem cestování je samotná chůze.
Jízda na kole totiž může být mnohdy až příliš rychlá.

František Šesták, 126 stran, 190 Kč

Exotikou na kole

Tilmannovy stránky sleduju už minimálně 15 let. Ne úplně pravidelně. Prostě jednou
za čas, když si na něj vzpomenu a zajímá mě, kde se zrovna toulá. Baví mě připravovat
cesty, shánět sponzory, jednat s časopisy, přednášet na festivalech a tu a tam za to získat
nějaké vybavení nebo dokonce peníze. Tilmann Waldthaler pro mě vždycky byl ztělesněním
toho, jak všechny tyto prvky dokonale zkombinovat a zužitkovat. On prostě ví, jak se žije
z toho, že člověk šlape do pedálů. A z mého pohledu si nežije špatně.
Jen jednou jsem jej osobně potkal na veletrhu Eurobike v Německu. Nedalo mi to
a alespoň jej pozdravil a potřásl mu rukou. A dnes se těším na to, že si jej budu moci
poslechnout na živo. I s obrázky. Určitě mi zase dodá další touhu vydat se na dlouhé cesty.
Jako by jí už tak nebylo dost…

Antonín Červený, Zdeněk Berka, 210 stran, 190 Kč

Horami i pouští na kole
Antonín Červený, 264 stran, 249 Kč

Život v jednom kole Jaroslava Cihláře
Jan Králík, 140 stran, 99 Kč

Johan Bruyneel – Mohli bychom také vyhrát
Bill Strickland, 236 stran, 150 Kč

Z Čech až na konec světa
Cyklistika

PŘEDPLATNÉ VELO 2013 JIŽ BRZY!
KOLO MEZI PARAGRAFY

nenechte se zaskočit
zákonem

DLOUHODOBÝ TEST 29“ FULLŮ

poločas a přímé
srovnání

Domane, silnička
ZBRAŇ NA KOSTKY? SILNIČNÍ FULL! Trek
s čepem – poprvé v testu

červen

PRVNÍ OSTRÝ SOUBOJ

4/2012

5/2012

6/2012

červenec
srpen

84 Kč
3,99 €

84 Kč
3,99 €

84 Kč
3,99 €

84 Kč
3,99 €

květen

duben

vor
exkluzivní rozho

jimž je dobré rozumět

proslulý stavitel nejnáročnějších trailů Todd Fiander

oblepením ke zdraví

rozhovor

KŘIVOKLÁT

2013 je tady

konec papírových
záznamů

NÁVŠTĚVA

V RACE BIKE

5000 m
nad mořem

NA PAŠERÁCKÝCH
STEZKÁCH

reportáž z výroby i zajímavý rozhovor

KARBON nebo HLINÍK?
16.3.12 9:10

titul_5_12.indd 1

SEDLAŘINA
ŽIJE

VELO je:
www.iVelo.cz/predplatne
(od 25. října 2012)

ality
dární lok

06

9 771213 113009

12.4.12 18:29

84
4 Kč
3,99
99 €

VÁLKA
VZORKŮ
tucet plášťů pro trail

NOVÁLÝ! ZAPOMENUTÉ
SERI

PŘÍBĚHY
ČESKÝCH HOR

Do Vladivostoku na zmrzlinu na kole

Jan Tomšíček, 328 stran, 280 Kč
m rozhovoru
MUDr. Jan Hnízdil v exkluzivní

TESTY

en

nost leg

září

JIŘÍ

> karbonové hardtaily za 60 000 Kč
> drahé trail biky

VIDLE
ZA ŠEST

na návštěvě v továrně ﬁ'zi:k

součas

stejná cena, stejná značka, jiný základ a překvapivé zjištění

titul_6_12.indd 1

DAVOS

PROČ CHTÍT VÍCE?
test XC vidlic
6000–8000 Kč

LONDÝN

Na toulkách s kreslířem

Dočkáme se po 32 letech olympijské medaile?

Ivan Křemeček, 248 stran, 150 Kč

TESTY

> dlouhodobý test 29“ FS – ﬁnále
> rakety olympijských favoritů
> XC fully za 45 000 Kč
> energetické gely
> dostupné hardtaily

Bike manuál

TIPY

Fred Milson, 192 stran, 390 Kč

NA PRÁZDNINY

ŠVÝCARSKO UMÍ CYKLISTY HÝČKAT

■

18.5.12 14:38

titul_7_8_12.indd 1

STANDARDIZACE U KOMPONENTŮ ■ ČESKÁ DOBRODRUŽSTVÍ
MTB TRILOGY A 1000 MIL ■ NOVINKY 2013 TEXTEM I TESTEM
■ BAMBUS A DÝHA U RÁMŮ ■ TRAILY RYCHLEBSKÝCH HOR
A KOKOŘÍNSKA ■ SROVNÁNÍ VOLNÝCH KRAŤASŮ

virtuální závody s GPS ■ Lichtenštejnský ráj singlů ■ Beskydy

14.6.12 19:00

titul_9_12_kulhec_F.indd 1

15.8.12 10:44

n cyklistická revue v pravém slova smyslu
n časopis, který stojí při vás (testy kol a komponentů s jasným hodnocením,
témata reklamace, pojištění kol, práva a povinnosti cyklisty v silničním
provozu, sport a zdraví...)
n časopis, který vás inspiruje (trasy domácí i zahraniční, neobvyklé výzvy...)
n časopis, který vás informuje (sport, dění v technice, v možnostech ježdění,
v cyklistické komunitě...)
n časopis, který má názor
n časopis, který vás baví
n časopis, který se čte na jeden zátah

BUĎTE S NÁMI I V ROCE 2013. DĚKUJEME!
64
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Vyprodáno

LONDÝNSKÉ ZLATO PRO ČESKÉ MTB!

půl roku v terénu

> Ritchey P-29er – návrat v čase
> různé pohledy na MTB HT za 35 000 Kč

Livigno a neotřelé
bikování

vysokohorské bikování za poznáním

Vyprodáno

9/2012

království za fulla

TESTY

TRÉNINKOVÉ
DENÍKY
ONLINE

27,5" 29"

Peter Konopka, 200 stran, 190 Kč

LANGMAJER

> trail biky
> all mountain vyšší třídy
> lady fully
> top HT

> univerzály jménem all mountain

EXHIBICIONISTA
CIPOLLINI
SE VRACÍ!
opravdu odstartuje na Giru?

herec

údolím Berounky
na pozvání čtenáře

TESTY

> malé pumpičky do 500 Kč
> 29“ hardtaily pro závody
> dostupný HT karbon

Shimano SLX,
Merida a 27,5“

titul_4_12.indd 1

STANDARDIZACE
zkratky, míry a výrazy,

KOPÁČ DIGGER

KINEZIOTAPING

26"

7-8/2012

František Šesták, 152 stran, 249 Kč

Kolove

Markéta Navrátilová, 192 stran, 350 Kč
knihy o Lance Armstrongovi:

Každá vteřina se počítá 120 Kč
Zrození šampiona 120 Kč
Armstrongova válka 120 Kč

Více informací, ukázka z obsahu i informace o možnosti objednání těchto knih jsou na

Knihy lze objednat

www.Cykloturistika.cz/knihy

a) p
 oštovní složenkou typu C zašlete příslušnou plnou částku (v případě zájmu o větší počet jednoho výtisku vynásobte příslušným počtem, v případě zájmu o více knih částky sečtěte)
na adresu redakce: V-Press s.r.o., P.O.Box 34, 163 00 Praha 6. Do zprávy pro adresáta napište název objednané knihy. Knihu vám zašleme doporučeně, poštovné a balné hradí
vydavatelství.
Cykloturistika
7/2012
65symbol.
b) návštěvou www.Cykloturistika.cz/knihy, kde naleznete odkaz na knihy a objednávkový formulář s registračním číslem, které při bezhotovostní
platbě použijete
jako variabilní

