
MOZAIKA

Autoři Bob Háj a Zdeněk Kukal a kapitán 

lodi Leonardo Marin Novaković pokřtili 

nové vydání cyklistických map chorvat-

ských ostrovů, stylově na kololodi. Prv-

ní vydání těchto map z roku 2010, které 

našlo uživatele po celém světě, je vypro-

dáno, a tak autoři připravili vydání nové, 

aktualizované a doplněné nejen nově 

zmapovaným územím, ale i doprovodný-

mi informacemi. Nové vydání originál-

ních map znamená důležitou podporu 

pro aktivní cestovaní po ostrovech Jad-

ranu, přesně zachycují současný stav 

komunikační sítě se zvláštním zřete-

lem na neasfaltové cesty v terénu. Tak 

jsou neocenitelnou pomůckou zejmé-

na pro cyklisty – MTB (bikery) i cyklo-

turisty. Mapy jsou jediným novým, původním a aktuál-

ním mapovým dílem (u nás, v Chorvatsku i na světě), které věrně a přitom 

komplexně zobrazuje oblast ostrovů střední a jižní Dalmácie. Není tajem-

stvím, že za zmapováním ostrovů stojí projekt Kololoď společnosti Geo-

tour. Od roku 2005 byla většina cest na ostrovech použitelných pro jíz-

du na kole zaznamenána tracklogy GPS, které geografové interpretovali 

v kombinaci se satelitními a leteckými snímky a vytvořili linie komunika-

cí v mapě použité. Těmto liniím pak byly systematicky přiřazeny v různých 

úsecích různé kategorie sjízdnosti podle aktuálního stavu.

Nejlepší současný český cyklo-ultramaratonec Svaťa Božák odjíždí příš-

tí měsíc na závod napříč celou Amerikou, takzvaný RAAM. Závod Race 

Across America je 4800 km dlouhý a limit na jeho zdolání je dvanáct dní. 

Rekord je 8 dní a 8 hodin. Tento závod se v minulosti pokoušeli pokořit již 

dva Češi – Celta a Ebertová, oba neúspěšně. Svaťa tak má v plánu stát se 

prvním Čechem v cíli RAAM. V květnu Svaťa zdolal 1188 km závodu okolo 

Slovinska, které s jednou přestávkou na 15 minut spánku objel za 1 den 

a 23 hodin čili prakticky nonstop. I přes to, že normálně chodí do práce, 

dojel na osmém místě, a zařadil se tak do světové ultramaratonské špičky. 

O tom, jak tento závod v roce 2010 absolvoval Američan Dana Lieberman 

ve čtyřčlenném týmu, který skončil na třetím místě, najdete více v rubri-

ce Z jiného pohledu.

Češi křtili cyklomapy 
chorvatských ostrovů

Zdolá Čech 
konečně Ameriku?
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■   tipy na trasy pro 
horská, krosová 
i silniční kola

■  fotogalerie

■  mapy i GPS data 
ke stažení

■  profily

■  odkazy na ubytování, 
servisy, zajímavá 
místa
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