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toto číslo vychází na začátku června, tedy těsně před tím, než výrobci 

vyjdou na světlo s novými modely na rok 2016. A tak obytná auta, která 

jsme pro vás testovali, měla většinou svou premiéru již vloni. Ale jsou to 

vesměs povedené vozy, o které je mezi zákazníky zájem. Prvním z nich 

byl integrovaný vůz slovinské značky Adria nesoucí označení Sonic 

Supreme, který zaujme na první pohled a navíc na něj stačí řidičák 

skupiny B. Obdobných rozměrů dosahuje také P.L.A. M 744, což je 

rodinné auto s alkovnou, které poskytuje 5 míst na jízdu a dokonce 

7 lůžek. Při cestě do Rakouska jsme otestovali ještě Hymer Exsis-t 

a jeden víkend jsme strávili také se speciálním stanem, který se dá 

namontovat na střechu osobního auta nebo dodávky. 

Někteří z výrobců karavanů naznačili, jaké nás čekají trendy pro příští 

sezonu, již v lednu na výstavě ve Stuttgartu. K nim se řadí například 

kompaktní vestavba Knaus BoxLife, k úplným novinkám patří 

i Mercedes-Benz Marco Polo 250 BlueTec. Představíme si také jeden 

obytný přívěs Burstner Premio Plus, který se pyšní stahovacím lůžkem 

nad sezením podobným tomu, jak ho známe z obytných aut. 

Všichni, kdo přemýšlejí o nákupu nového obytného auta nebo přívěsu, 

se tak mohou inspirovat a začít plánovat cestu do Düsseldorfu 

na Caravan Salon, který se koná tradičně na konci prázdnin od 29. 8. 

do 6. 9. a kde se nový dům na kolech vybírá nejlépe. 

Příjemné čtení a krásnou dovolenou, inspirovanou třeba cestopisy 

z CARAVANU, přeje 

Eva Skořepová

šéfredaktorka
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Existenční minimum?

Stačí pro dva dospělé s malými dětmi vůz 

s konfigurací lůžek 2+1? Testovali jsme to pár 

dní na palubě loňské novinky značky Hymer.

Na jachtařských závodech 

Novou vlajkovou loď mezi integrovanými 

vozy slovinského výrobce Adria – model 

Sonic Supreme I 710SL jsme se rozhodli 

prověřit přímo v akci na jachtařských 

závodech. Vyrazili jsme s tímto autem 

na Pálavskou regatu na Nové Mlýny.

Na dovolenou s dětmi

Dovolená v obytném automobilu znamená 

především cestování a poznávání zajímavých 

míst. Ale zábava je to i pro děti.

Kempování pod Jižním křížem 

Kdo by o ní neslyšel a hlavně, kdo by o ní 

nesnil. Je tak vzdálená, tajemná, dobrodruž-

ná a hlavně lákavá... Afrika. Už to slovo voní.
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Adria Sonic Supreme I 710SL

SÁZKA NA DESIGN

Novou vlajkovou loď mezi integrovanými vozy slovinského výrobce 

Adria – model Sonic Supreme I 710SL jsme se rozhodli prověřit 

přímo v akci na jachtařských závodech. Vyrazili jsme s tímto autem 

na Pálavskou regatu na Nové Mlýny.
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Testovaný vůz, který jsme si převzali v Sedl-

čanech u českého prodejce této značky 

– fi rmy Karavany Sedlčany, byl vybaven 

motorem nejnovější řady Fiat 2,3 MTJ o vý-

konu 150 koní a nejnovějším typem AL-KO 

podvozku s technickou dvojitou podlahou. 

Hmotností se těsně vejde do 3,5 tuny, takže 

na něj stačí řidičský průkaz skupiny B. (Se 

silnějším třílitrovým motorem a další výbavou 

ale tuto hranici již přesáhne.) Cestovala 

s námi i moje tříletá dcera, jejíž autosedač-

ku jsme upevnili pásem (Isofi xem testovaný 

vůz vybaven nebyl, ale je to jeden z mnoha 

prvků výbavy, který lze objednat při zadávání 

vozu do výroby) na lavici za stolem. Část 

cesty proběhla po okresních silnicích, část 

po dálnici D1. Bylo to ve čtvrtek 7. května, 

takže byl dost hustý provoz, ale jízda byla 

příjemná, centrální klimatizace zajišťovala 

ideální teplotu a pokud jsme nejeli po D1, 

tak bylo ve voze poměrně ticho, nikde nic 

nedrnčelo, ani nerezonovalo, takže jsme si 

mohli v pohodě povídat. Překvapivě nebylo 

ve voze žádné autorádio, protože volba mo-

delu rádia či navigace je vždy na zákazníkovi 

a montuje se do vozu dle jeho výběru.

Jediné, na co jsem si musela chvilku zvykat, 

byla robotizovaná převodovka Comfort-Ma-

tic. Řazení není moc plynulé, pokud bych 

si mohla vybrat, volila bych z příplatkové 

výbavy třílitrový motor s klasickou automa-

tickou převodovkou. Z vozu je dobrý výhled 

na silnici, jen při odbočování vlevo trochu 

vadí poměrně široký sloupek před zrcát-

kem. Vůz díky AL-KO podvozku výborně 

sedí v zatáčkách. Sedačky jsou pohodlné, 

ve stejném čalounění jako zbytek sezení, 

s předozadním manuálním posunem, nasta-

vením opěradla i opěrek. Elektricky ovládané 

okno u řidiče (u spolujezdce se ovládá ma-

nuálně) i elektrická vyhřívaná zpětná zrcátka, 

i   Design exteriéru ve stříbrné barvě 

se povedl a mezi loděmi mu to slušelo.
s   Vyrazili jsme s tímto autem 

na Pálavskou regatu na Nové Mlýny.

s   Vůz díky AL-KO podvozku výborně 

sedí v zatáčkách.
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která zajišťují perfektní výhled za auto, patří 

do standardu. Při parkování v kempu jsem 

i přesto postrádala zpětnou kameru, která 

se dle výběru zákazníka montuje do vozu až 

před jeho předáním. Na zvukový parkovací 

senzor jsem se raději nespoléhala.

Když opustíme kabinu, otočíme sedačky 

k velkému obdélníkovému stolu, za nímž 

se nachází již zmiňovaná lavice pro dva 

a na pravé straně ještě jedna sedačka, 

máme pohodlné sezení, provedené ve svět-

lé kůži, pro pět osob. Pod dvousedačkou 

najdeme úložný prostor a agregát teplovod-

ního topení ALDE a bojlerem a jeho zámra-

zový ventil. Pod menší sedačkou napravo 

jsou umístěny akumulátory. Další úložné 

prostory jsou ve čtyřech skříňkách nad sto-

lem a kuchyní, která je vybavená vařičem se 

třemi plynovými hořáky s troubou s grilem 

a nerezovým dřezem s nerezovou velmi 

vkusnou pákovou baterií. Nechybí praktické 

poličky a závěsné tyče na pověšení drob-

ností a uskladnění mycích prostředků nebo 

koření. Jediné, co bych kuchyni vytkla, je 

malá pracovní plocha. Dřez i vařič lze zakrýt, 

čímž se tento problém částečně vyřeší. 

Naproti je 150l lednička na 12/220 V/plyn se 

samostatným mrazákem. Pod ní je praktický 

objemný šuplík, nad ní skříňka s přípravou 

na televizi. Odpadkový koš je na vstupních 

dveřích, které jsou 60 cm široké s moskytié-

rou i zatemněním. 

Vlevo od dveří se nachází dotykový displej 

pro ovládání vozu. Nastavit se zde dá teplo-

vodní podlahové topení a ohřev teplé vody 

Alde (k dispozici je i dálkové ovládání Smart 

control, díky kterému je možné kompletní 

i   Po sklopení předních sedaček 

se stiskem tlačítka vytvoří lůžko 

o rozměrech 190 x 150 cm.

OBYTNÝ AUTOMOBIL ADRIA SONIC SUPREME I 710SL 

JE VELICE PRAKTICKY VYŘEŠEN.

i   Palubní deska pochází z Fiatu.

p   V přední části vozu se nachází sezení 

až pro pět osob.

s   Zadní postel je variabilní – buď dvě 

samostatná lůžka o rozměrech 195 x 

85 cm a 183 x 85 cm nebo se prostor 

mezi nimi vyplní matracemi a vznikne 

třetí lůžko o rozměrech 170 x 48 cm.
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ovládání a nastavování topení a ohřevu teplé 

vody vzdáleně přes aplikaci v mobilním te-

lefonu), na displeji vidíte stav nádrží i aku-

mulátorů a také je zde tlačítko na spouštění 

postele nad kabinou. Po sklopení předních 

sedaček se stiskem tlačítka vytvoří lůžko 

o rozměrech 190 x 150 cm. Ve zvednutém 

stavu je plně integrováno do stropní části. 

Před vstupními dveřmi můžete uskladnit boty 

nebo třeba nápoje do úložných schránek 

pod podlahou.

Celá zadní část se dá oddělit dveřmi – velmi 

chytré řešení, když už děti spí a vy můžete po-

sedět s přáteli u stolu – a je vyvýšena o jeden 

schod. Po pravé straně je umístěn sprchový 

kout s dvojdílnými plastovými dveřmi a oteví-

racím střešním oknem. Když otevřete dveře 

a oddělíte jimi přední část od zadní, dosta-

nete se do koupelny s WC, bílým umyvadlem 

s nerezovou baterií, otevíracím bočním oknem 

a velkou skříňkou s posunovacím zrcadlem. 

Vedle sprchového koutu se nachází pouze 

20 cm úzká, ale hluboká šatní skříň, kam lze 

pověsit šaty na ramínka. Pod ní jsou dva prak-

tické šuplíky, další velké osvětlené úložné pro-

story jsou po stranách před schody na zad-

ní lůžko. Pod ním se přes celou šířku vozu 

nachází garáž, která má uzamykatelné dveře 

o rozměrech 74 x 110 cm z obou stran vozu. 

Zadní postel je variabilní – buď dvě sa-

mostatná lůžka o rozměrech 195 x 85 cm 

a 183 x 85 cm nebo se prostor mezi nimi 

vyplní matracemi a vznikne třetí lůžko 

o rozměrech 170 x 48 cm. Dohromady tak 

dostanete postel přes celou šířku vozu, kde 

se pohodlně vyspí tři lidé. Nevýhodou je, že 

takto rozložené letiště zakrývá schody, takže 

vstup na postel je trochu komplikovaný. Tří-

leté dítě musíte vysadit, samo tam nevyleze. 

Matrace je vysoká, na posteli se spí stejně 

pohodlně jako doma. Nechybí zde dotyko-

vé čtecí lampičky a ani zásuvky na 220 V. 

Všechna okna ve voze včetně těch střešních 

mají kombi roletky, takže jdou zatáhnout 

jak síťkou proti hmyzu, tak zatemněním. 

Zatemnit se dá i čelní sklo a okna v kabině 

manuálně ovládanou clonou.

Obytný automobil Adria Sonic Supreme 

I 710SL je velice prakticky vyřešen, navíc 

má moc hezký interiér, který působí luxusně. 

Jachtaři ocení hlavně hodně velký prostor 

v kuchyni a „v předsíni“ po vstupu do vozu, 

kde se mohou pohodlně převlékat do jach-

tařského oblečení. Provedení čalounění 

i obložení stěn v béžové kůži s plaňkovou 

dvoubarevnou podlahou a tmavým dřevem 

na nábytku se skutečně vydařilo. Na oknech 

f   Kuchyň je vybavena vařičem se třemi 

plynovými hořáky s troubou s grilem 

a nerezovým dřezem s nerezovou velmi 

vkusnou pákovou baterií.

s   Po pravé straně je umístěn sprchový 

kout s dvojdílnými plastovými dveřmi 

a otevíracím střešním oknem. 

s   Naproti je koupelna s WC, bílým umyvadlem 

s nerezovou baterií, otevíracím bočním oknem 

a velkou skříňkou s posunovacím zrcadlem.
s    Vlevo od dveří se nachází dotykový 

displej pro ovládání vozu.

PROVEDENÍ ČALOUNĚNÍ I OBLOŽENÍ STĚN 

V BÉŽOVÉ KŮŽI SE SKUTEČNĚ VYDAŘILO.
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jsou jak průsvitné záclonky, tak tmavé 

závěsy, což vypadá dekorativně. Otevírá-

ní oken mi nepřijde úplně praktické, měla 

jsem strach, že se plastové kličky ulomí. 

LED osvětlení design interiéru jen podtrhuje, 

navíc spoří energii, protože se dají rozsví-

tit zvlášť nejen určité skupiny světel, ale 

pouhým dotekem každá jednotlivá bodovka. 

Nechybí ani LED světlo venku „pod mar-

kýzu“, která zatím na voze namontována 

nebyla, nicméně vůz lze vybavit jak klasic-

kou boční, tak elegantní střešní markýzou. 

Přestože bylo sucho, hodila by se u vstupu 

rohožka. Vůz je vybaven držákem na televizi, 

který je umístěn ve skříňce nad ledničkou 

a je možné jej natočit jak pro sledování TV 

z prostoru předního sezení, tak ze zadní 

ložnice. Výběr modelu TV, satelitu a pří-

padně dalších audio/video zařízení je plně 

na volbě zákazníka a toto příslušenství je 

pak namontováno před předáním vozu. 

Z další výbavy je potřeba jmenovat zvenku 

přístupný prostor na dvě velké plynové láhve 

s vypínáním plynu přímo na láhvi. Samozřej-

mě jsme auto bez problémů připojili v kempu 

na 220 V. Zvenku je přístupná i odpadní 

nádrž k toaletě. 

Vůz Adria Sonic Supreme I 710SL zcela jistě 

splňuje nejnáročnější požadavky moderní-

ho cestování s obytným vozem. Určitě si 

najde své zákazníky nejen z řad jachtařů, ale 

třeba cyklistů, motorkářů, běžkařů, orien-

tačních běžců, a určitě ho ocení i milovníci 

karavaningu, kteří rádi cestují a obytný au-

tomobil si kupují pro pobyt v přírodě. Velkou 

předností tohoto modelu jsou 4 homolo-

govaná místa na jízdu, možnost spaní až 

pro 5 osob, a to vše při celkové hmotnosti 

3 500 kg, i když s nižší doložností. Kdo chce 

takto velké auto bez problémů s překračo-

váním povolené doložnosti, je pro něj lepší 

varianta s celkovou hmotností 4 200 kg. 

Všechny nedostatky byly dány absencí 

nadstandardní výbavy, která zpříjemňuje 

život a jízdu v obytném automobilu a bez níž 

bych se já na cestách zkrátka neobešla. Ale 

předpokládám, že každý nový majitel si sám 

svou požadovanou výbavu z široké nabídky 

vybere a nechá namontovat. f

Text Eva Skořepová

Foto autorka a Jaroslav Vavera

Technické údaje

Adria Sonic Supreme I 710SL

Délka 7,4 m

Šířka 2,32 m

Výška 2,95 m

Počet míst na jízdu 4

Počet míst na spaní 4/5

Pohotovostní hmotnost 3 177 kg

Celková hmotnost 3 500 kg

Doložnost 323 kg

Podvozek Fiat/AL-KO

Motor 2,3 Multijet 150 HP

Převodovka robotizovaná Comfort-Matic

Cena testovaného vozu 2 624 605 Kč včetně DPH

www.karavanysedlcany.cz

i   Velké osvětlené úložné prostory jsou 

po stranách před schody na zadní lůžko.
p   Přes celou šířku vozu se vzadu nachází 

garáž, která má uzamykatelné dveře 

o rozměrech 74 x 110 cm z obou stran vozu.

i   Zvenku přístupný prostor na dvě velké 

plynové láhve



subaru.cz | zazijsubaru.cz Kombinovaná spotřeba paliva 6,1–8,5 l/100 km, 
emise CO2 150–197 g/km

Subaru Outback je jiný. Král nezpevněných cest a horských svahů nabízí ve své nejnovější 
generaci nevídanou úroveň pohodlí, bezpečí a jistoty v pohybu: Úsporný motor Boxer Diesel 
s bezestupňovou automatickou převodovkou Lineartronic, terénní režim X-MODE pro větší 
jistotu a stabilitu a bezpečnostní systém EyeSight pro bezpečný přesun po dálnici i pro 
hektické popojíždění ve městě. Prostě jiné auto.

Dnes je den D. Den rozhodnutí pro Subaru. Objednejte se na testovací jízdu ještě dnes.

NOVÝ OUTBACK
od 939 000 Kč

JINÁ KDYKOLI
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IKONICKÝ MOTOCYKL 
PRO KAŽDÉHO
Letošní novinka italské značky Ducati přichází se stylem sedmde-

sátých let, ale nabízí naprosto soudobou techniku i jízdní projev. 

Scrambler je vhodný jak na krátké vyjížďky ve dvou, tak i denní 

dojíždění do práce. Jeho dvouválec o výkonu 75 koní v kombinaci 

s pohotovostní hmotností 186 kilogramů slibuje agilní jízdu. Pod-

vozek motocyklu je tvořen dvojitým příhradovým ocelovým rámem, 

na němž je zavěšena hliníková kyvná vidlice. Ducati Scrambler se 

nabízí na českém trhu ve čtyřech variantách – Icon, Urban enduro, 

Full Throttle a Classic, každá z nich představuje jiný styl. Všechny 

mají ocelovou nádrž s vyměnitelnými bočními hliníkovými panely 

a přední světlomet se skleněnou čočkou. Přední hliníkové 18“ a zad-

ní 17“ kolo je obuté na pneumatikách Pirelli MT60 RS, které byly 

vyvinuty speciálně pro Scrambler. Najdete tu také úložný prostor 

s USB zásuvkou. Samozřejmostí je nabídka stylových doplňků jak 

pro motocykl, tak i oblečení. Budete se tedy moci vyladit do nej-

menšího detailu.  Více informací najdete na stránkách 

www.ducati-czech.cz.
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KÖHLER WOHNMOBILE SUNVAN L20 PLUS R
Značka Köhler představila nový model pro rok 2015 – Sunvan L20 

Plus R. Výrobce vsadil na širokou postel, která je velmi pohodlná 

díky pružinovému roštu a dvouvrstvé pěnové matraci. Dále zařadil 

velký kuchyňský kout se dvěma zásuvkami, dvouplotýnkovým vaři-

čem s automatickým zapalováním a 50l lednicí s mrazákem. Design 

interiéru je v titanové šedé nebo za příplatek v barvě javoru. 

Inovace, pro které se výrobce rozhodl, plynou z přání zákazníků. 

Cena vozu je 46 990 EUR.  Další informace najdete 

na www.koehler-wohnmobile.de.

MULTIFUKNČNÍ SWISSCARD 
V NOVÝCH BARVÁCH 
Populární SwissCard od známé švýcarské značky Victorinox se tuto sezonu 

představuje v nových transparentních barvách, kterým vévodí arktická modř. 

Multifunkční nářadí v pouzdře o velikosti kreditní karty v sobě spojuje devět uži-

tečných funkcí. Součástí tohoto revolučního nástroje jsou mimo jiné plně funkční 

nůžky či pinzeta. Úplnou novinkou je pilník na nehty, na jehož výrobu byl použit 

materiál Akrylonitrilbutadienstyren (zkratka ABS), což je amorfní termoplastický 

kopolymer, který je odolný vůči mechanickému poškození. Tuhý, houževnatý, 

dle typu odolný proti nízkým i vysokým teplotám, málo nasákavý, zdravotně ne-

závadný. Je odolný vůči kyselinám, louhům, uhlovodíkům, olejům, tukům. Cena 

tohoto praktického nástroje je 939 Kč.  Více na www.victorinox.cz.
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NOVÝ 
HYMER ML-I 
Snadno ovladatelný, kompaktní a vhodný 

do každé roční doby – takový je nový Hymer 

ML-I. Předlohou mu byl model ML-T, ze kte-

rého si vzal lehkost, jednoduchou ovladatel-

nost a komfort bydlení. Interiér je vyveden 

v krémové barvě, kterou skvěle doplňuje 

tmavší barva dřeva. Navíc je zde myšleno 

i na praktické použití, například kuchyňské 

zásuvky jsou hodně široké, což umožňu-

je snadný přístup k nádobí. Nový model 

ML-I je dostupný se třemi výkony motoru 

– 129, 163 a 190 HP. Nový Hymer je dobře 

přizpůsoben také zimním podmínkám. Má 

vynikající izolační vlastnosti a pohon zadních 

kol. Cena je 78 990 EUR.  Více 

informací naleznete na www.hymer.cz. 

ZÁBAVA PRO DĚTI

VODOTĚSNÁ 
POUZDRA 
NA CHYTRÉ 
TELEFONY
Fotografování mořských živočichů 

nebo natáčení při outdoorových 

sportech – do nedávné doby bylo 

potřeba mít pro tyto aktivity speci-

ální vybavení. Nyní ale stačí použít 

mobilní telefon. Firma Seawag totiž 

vyvinula voděodolné kryty na chytré 

telefony, které odolají nejen vodě, 

ale také písku, sněhu a dalším 

nečistotám. Nyní tedy budete moci 

používat svůj telefon bez jakéhoko-

li nebezpečí při všech venkovních 

aktivitách a v případě potřeby s ním 

můžete skočit i do vody. Přes kryt 

fungují všechny funkce jako přijímání 

hovorů, psaní SMS nebo focení. 

Pouzdra, která jsou vodotěsná až 

do hloubky 25 m, lze používat pro 

všechny chytré telefony do 5,3‘‘ 

nebo 8 a 10‘‘ tablety. V nabídce 

jsou také kryty s vývodem na vodo-

těsná sluchátka. Cena se pohybuje 

od 329 Kč včetně DPH.  Více 

informací na www.hellors.cz.

Elektrická motorka SELVO 

2250 je určena dětem, uveze 

až 65 kg. Ovládá se pomocí 

plynové rukojeti, má přední 

odpružení, zadní brzdu a váží 

23 kg. S rozměry 116 cm 

na délku, 65 cm na šířku 

a 76 cm na výšku je po-

měrně skladná. S motorem 

24 V/250 W dosahuje ma-

ximální rychlosti až 16 km/h 

a její provoz je velmi tichý. 

Dojezdová vzdálenost se po-

hybuje kolem 15 km. Dobíjení 

dvou 12V/7Ah baterií je řeše-

no běžnou 230V nabíječkou, 

trvá 6 až 8 hodin. Doporuče-

ný provoz je pouze v uzavře-

ných areálech a na sportoviš-

tích. Pořídíte ji za 5 990 Kč 

včetně DPH.  Více 

na www.selvo.cz.



Adria  Karavany Sedlčany
Vispa spol. s r.o.
Na Červeném Hrádku 759
Sedlčany
www.karavanysedlcany.cz

Adria Karavany Morava
Michal Provázek s.r.o.
I. P. Pavlova 126
Olomouc
www.karavany-kempovani.cz

13-Karavany-Sedlcany.indd   13 2/13/15   9:11 AM
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Na tohle auto jsem byla opravdu zvědavá. 

Jeho nabídka životního prostoru na doce-

la malé ploše (vnější rozměry 6,95 x 2,22 x 

2,77 m, vnitřní šířka dva metry) nevypadala 

totiž příliš velkoryse a klasická rodina se 

dvěma malými dětmi by asi váhala, jestli se 

do tohoto modelu složí a hlavně se v něm 

pohodlně vyspí. Samozřejmě rodiče si příliš 

soukromí neužijí, ale tím asi tradiční rodinná 

dovolená plná jiných adrenalinových zážitků 

určitě neutrpí. 

Ještě jsme jej neměli přistavený na dvoře 

redakce a já už si musela udělat seznam 

věcí, které si budeme brát s sebou a bez 

kterých bychom pět dní v obytňáku nepřežili. 

Hlavně peřiny, nádobí a jídlo, děti si poručily 

na jeden večer tousty. Taťka zase připomínal 

pár lahváčů, ať to prý s námi přežije v klidu, 

pro mě nezbytná čokoládička na nervy. No, 

raději dvě. Ještě rychle peču mazanec a se-

kanou, to aby se mí drazí měli v testovaném 

Hymeru dobře jako doma.

Mezitím dorazila hlava rodiny s obytným vo-

zem, a tak se s dětmi utíkáme podívat, kde 

budeme pár dní bydlet. Garáž má Hymer 

dost velkou, v pohodě bychom do ní mohli 

dát i dylana, tedy ne Boba, ale náš skútr. 

Tohle však rázem zamítáme a raději tam 

dávám kočárek, plastovou motorku, autíčko 

a odrážedlo pro děti, kempinkové židličky, 

stůl a další propriety, o kterých usuzuji, že je 

zcela jistě využijeme. Tedy prostoru tam je 

ještě dost a rozměrná garážová vrata vpravo 

(90 x 105 cm) vám umožní naložit opravdu 

velké věci. Při pohledu do technického prů-

kazu mne také zaujala doložnost – 700 ki-

logramů a po úpravě na přání lze do tohoto 

polointergovaného vozu naložit dokonce 

něco málo přes tunu. 

Uvnitř je skříněk a přihrádek k mému 

překvapení opravdu dost. Do čtyř z nich 

umístěných nad vařičem a dřezem dávám 

jídlo, do tří pod dřezem nádobí, pití, varnou 

konvici a mnoho dalšího. Jedna je příbor-

ník a ostatní dvě jsou dostatečně hluboké 

a prostorné, pojmou toho opravdu hod-

ně. Zapínám lednici a odpojuji mrazák, 

ten tentokrát nevyužijeme. Naplníme tedy 

chladničku o objemu 150 litrů, nanosíme 

tašky s oblečením a peřiny, které v pohodě 

umístíme do prostoru pod postelemi. Hlavně 

nezapomenout na oblíbené plyšáky našich 

dětí a snad máme všechno. 

Děti jsou usazeny v sedačkách, které jsou 

připoutány na lavici u jídelního stolu. Jsou 

těsně vedle sebe, což se po půl hodině za-

číná ukazovat jako drobný problém. Začínají 

Hymer 

Exsis-t 588
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Stačí pro dva dospělé s malými dětmi vůz s konfigurací 

lůžek 2+1? Testovali jsme to pár dní na palubě loňské 

novinky značky Hymer.

i   Na zádi nechyběl příplatkový nosič 

na kola, ta jsme s sebou tentokrát nevzali.

EXISTENČNÍ MINIMUM?
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se pošťuchovat jako doma, kradou si hračky 

a vše završí malý Honzík větou, že chce 

jet domů. No nazdar, to bude výlet. Taťka 

začíná být lehce nervózní, a tak vytahuji 

první trumf, dětské tyčinky. Sláva, na půl 

hodiny máme klid. Mám čas si prohlédnout 

palubní desku a prozkoumat prostory kolem 

mého sedadla. Naštěstí asi po hodině obě 

děti usínají a taťka taky. Chopím se volan-

tu a ukrajuji dálniční kilometry. Hymer Exsis-t 

pohání v našem případě stotřicetikoňový 

čtyřválcový turbo diesel 2,3 litru (v základu 

je dvoulitr o výkonu 115 koní) a v kombinaci 

s ručně řazenou převodovkou se nejed-

ná o úplně „zdechlou“ kombinaci. Navíc 

vůz sedí díky podvozku AL-KO na kvalitní 

vozovce dobře a pro cestování po dálnici 

nastavuji pohodovou rychlost 120 km/h. 

Při naší spotřebě kolem 8 l/100 km se dá 

ujet v pohodě nějakých sedm set kilometrů 

na jednu nádrž. Co mi moc nevyhovuje, jsou 

tvrdé plasty, kterých se dotýkají moje kole-

na. Mám ráda prostor kolem nohou a tady 

s nimi moc hýbat nemohu. Ale to je spíše 

výtka směrem k Fiatu. Dalším nedostatkem 

se po několika hodinách jízdy zdají být příliš 

měkká sedadla. Doporučuji tedy připlatit si 

495 EUR za komfortní verzi předních „židlí“.  

Po dvou hodinách se budí děti i muž, a tak 

je čas na oběd. Ještě nechat proběhnout 

prcky a pokračujeme dál. Po chvíli vytahuji 

svůj druhý trumf, pouštím jim pohádky, a tak 

až na pár potyček zbytek cesty proběhl do-

cela v poklidu.

Přijíždíme do kempu, vybíráme si místo, 

kde budeme trávit několik dalších dní. Děti 

si s radostí vytahují svoje vozidla, obouva-

jí holínky a vydávají se na obhlídku okolí. 

Tedy po pravdě, jediné, co je zajímá, je 

dětské hřiště, které zmerčily ihned po vjezdu 

do kempu, a neodradí je ani to, že drobně 

prší. Já si v klidu vybalím tašky s oblečením, 

které dávám do přihrádek nad postelemi 

a do bočních skříní vedle. Přichystám ležení 

a jdu vyzkoušet kuchyni. Není moc pro-

storná (96 x 58 x 93 cm), ale dá se zvětšit 

jednou výklopnou deskou, takže můžete 

v pohodě využívat vařič i dřez najednou 

a máte si kam odkládat ostatní věci. Mezitím 

muž uklidil dětské sedačky do garáže, otočil 

řidičovu a spolujezdcovu sedačku směrem 

k jídelnímu stolu a můžeme večeřet. S jídel-

ním stolem se dá pohybovat nejen nahoru, 

ale i do stran, a tak si ho stavíme tak, aby 

i   Přijíždíme do kempu, vybíráme si místo, kde budeme trávit několik dalších dní. 

Elektrická i plynová přípojka je v rakouském kempu možným standardem.

i   Kuchyň není moc prostorná, ale dá se 

zvětšit jednou výklopnou deskou, takže 

můžete v pohodě využívat vařič i dřez 

najednou a máte si kam odkládat 

ostatní věci.

i   Sedačka za stolem poskytuje dvě místa 

na jízdu opatřená bezpečnostními pásy.

Vzadu je prostor na spaní pro tři dospělé 

osoby (rozměr lůžka 2x 194 x 80 cm).

Otočíme řidičovu a spolujezdcovu sedačku 

směrem k jídelnímu stolu a můžeme 

večeřet.

i

i

i

i
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nám vyhovoval. Děti v rychlosti zhltnou 

večeři a přes jejich protesty se jdeme umýt. 

Tentokrát nevyužíváme sprchu, která je 

v obytném voze ve stejné místnůstce o roz-

měrech 125 x 86 cm jako záchod. Konec-

konců v kempu jsou čisté sprchy s vyhříva-

nou podlahou.

Večer si zahrajeme ještě společenskou hru 

a dáváme děti spát. Dobře izolovaná nástav-

ba (stěny a střecha 35 mm, podlaha 41 mm) 

v kombinaci s výkonným topením Truma 

Combi 6 zajistí příjemné teplo během chvilky. 

Navíc pokud chcete vyvětrat, máte několik 

možností a díky příplatkové panoramatické 

střeše nad kabinou řidiče si zase dokážete 

obytnou část pěkně prosvětlit. A jak je to se 

spaním?  Vzadu je prostor pro tři dospělé 

osoby (rozměr lůžka 2x 194 x 80 cm), ale 

partner se rozhodl, že vyzkouší další provi-

zorní ležení, které lze v modelu 588 využít. 

Stlačí jídelní stolek dolů k zemi a dává na něj 

matraci ve tvaru trojúhelníku, která je součástí 

výbavy a navazuje na rohovou lavici. Nohy si 

natáhne na otočené spolujezdcovo sedadlo. 

Ráno na něm však vidím, že to moc optimální 

ležení nebylo, druhou noc to tedy zkouším já 

a mohu jen potvrdit, o pohodlí se tady hovořit 

nedá. Venku je však počasí jak vymalované, 

blankytně modrá obloha, sluníčko a zasněže-

né vrcholky hor. Vytahujeme proto kempinko-

vý stůl, židličky a užíváme si teplého počasí. 

Po chvíli musíme vysunout i markýzu, která je 

příplatkovou výbavou vozu, jinak bychom se 

tady upekli. Dáváme si oběd venku a vyráží-

me vstříc dalšímu dobrodružství. 

C
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Camping Ötztal

S testovaným vozem jsme krátce poby-

li v podhůří Ötztalských Alp. V rakouském 

městečku Längefeld najdete rodinný kemp, 

kde se budete cítit jako doma. Po celý rok 

tu poskytují ubytování v příjemném pro-

středí s výhledy na vrcholky Alp a je pouze 

na vás, zda tu budete chtít relaxovat, nebo 

se věnovat aktivním činnostem. Středobo-

dem kempu je sanitární dům, kde najdete 

naprosto vše, co potřebujete k vašemu 

pobytu. Od čistých záchodů a krytých sprch 

s vyhřívanou podlahou a dětskými sprcha-

mi až po společenskou místnost s televizí, 

fi nskou saunou a soláriem. Samozřejmostí 

je místnost s pračkami, sušičkami, umývár-

na nádobí, sušárna oblečení a bot, ale také 

samostatná místnost se sprchou pro vaše 

pejsky a druhá pro karavany, kde si v poho-

dě doplníte čistou vodu a vylijete tu použitou. 

Součástí kempu je italská restaurace s vý-

bornou pizzou, dětské hřiště venkovní i kryté 

a také malé fi tness centrum. V zimě vás 

do lyžařského střediska Sölden doveze Ski 

bus, který je pro vás zdarma a jeho zastávka 

je 200 metrů od kempu. V létě na vás čeká 

spousta běžeckých tratí, cyklostezek, něko-

lik ferrat a horolezeckých příležitostí, anebo 

s radostí uvítáte sportovní centrum umístěné 

hned vedle, kde je koupaliště, tenisové kurty 

nebo hřiště na malou kopanou. Jeden celý 

den si rozhodně nechte pro návštěvu aqua-

parku s termálními bazény – Aqua Dome 

Thermal. Doporučujeme návštěvu v týdnu, 

je tam méně lidí a levnější je také vstupné. 

Navíc pokud si zakoupíte vstupenku na re-

cepci v kempu, dostanete na ni slevu 10 %. 

V létě bývá kemp často obsazen, tak si jej 

raději zarezervujte předem. Samozřejmostí 

je možnost připojení k elektrice, vodě, plynu 

a televizi. Internet je poskytován pomocí 

bezdrátové sítě Wi-Fi po celém areálu. Kem-

pu byly uděleny čtyři hvězdy a rozhodně mu 

patří. Rádi se sem zase někdy vrátíme.

Kemp tip

PO CELOU DOBU UŽÍVÁNÍ NAŠEHO DOČASNÉHO 

DOMOVA VŠE FUNGOVALO, JAK MĚLO.

i   Řídit tento sedmimetrový „obytňák“ je opravdu snadné.i   Sprcha je v obytném voze ve stejné místnůstce 

o rozměrech 125 x 86 cm jako záchod.
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Na závěr musím říci, že po celou dobu uží-

vání našeho dočasného domova vše fungo-

valo, jak mělo, nic se neporouchalo, a mohu 

potvrdit, že tento vůz je v daném uspořádá-

ní a vybavení určen pro dvě dospělé osoby 

s malými dětmi. Opravdové existenční mi-

nimum představuje pro tři dospělé, ale tady 

už počítejte s tím, že si budete občas dost 

překážet. Jako žena musím vyzdvihnout 

kuchyňský prostor. Je opravdu dostatečně 

velký, dobře zpracovaný s logicky prove-

denými zásuvkami a přihrádkami (celkový 

objem 105 litrů), takže máte vše po ruce 

a nemusíte se nikam otáčet a hledat, kam 

jste si co uklidili. f

Text Gabriela Pospíšilová

Foto Jaroslav Vavera 

Hymer_183x35zr.indd   1 4/20/15   2:23:48 PM

Technické údaje

Hymer Exsis-t 588

Délka 6,95 m 

Šířka 2,22 m

Výška 2,77 m

Rozvor 3,9 m

Provozní hmotnost 2 800 kg

Celková hmotnost 3 500 kg

Doložnost  700 kg

Hmotnost brzděného přívěsu  2 000 kg

Počet míst na spaní  2+1

Počet míst na jízdu 4

Podvozek Fiat Ducato

Motor 2,3 l/130 HP

Objem palivové nádrže 90 l

Objem nádrže na vodu 100 l

Objem nádrže na odpadní vodu 100 l

Cena od 57 290 EUR bez DPH

www.hymer.cz

i   Garáž má Hymer dost velkou, v pohodě 

bychom do ní mohli dát i skútr.

s   Praktickou příplatkovou výbavou byla 

kromě venkovní markýzy i moskytiéra.

i   Ovládání topení Truma 6, ohřev vody 

a kontrolní panel stavu nádrží  i kapacity 

baterií je pěkně na jednom místě.
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Jeremy Clarkson jednou prohlásil: „Každý 

automobilový nadšenec někdy vlastnil Alfu 

Romeo.“ Stoprocentně s ním souhlasím a do-

voluji si parafrázovat, že každý milovník kara-

vaningu by měl někdy v životě vlastnit obytné 

auto P.L.A. Majitel takového vozu bude mít 

na rozdíl od řidiče Alfy jednu velkou výhodu. 

Nebude muset mít v okruhu pár desítek met-

rů od domova dobrý autoservis, ani prostor-

nou garáž se špičkově vybaveným ponkem 

pro případ, že mu motorizovaný miláček opět 

vypoví službu. U P.L.A. se něco takového 

prostě jen tak nestane. 

Pohodlí v pojetí P.L.A.

O modelu M 744 je třeba předně vědět, že 

se jedná o největší a nejkomfortnější vůz 

z produkce této značky, což je patrné hned 

v okamžiku, jakmile se vaše noha dotkne 

prvního schodu a otevře se vám pohled 

do jeho obytné části. Dispozice i samotná 

P.L.A. M 744
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To, že mají styl, neznamená, že nemohou být také schopné, 

praktické a fungovat s precizností švýcarských hodinek. 

Ano, řeč je o integrovaných vozech italské provenience, 

konkrétně o značce P.L.A. a jejím modelu M 744. 

i   O pohodlnou jízdu se stará také podvozek 

Fiat Ducato se sníženým rámem a širokou 

zadní nápravou.

KOMFORT
MADE IN ITALY
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výbava (většina vybavení je součástí stan-

dardní výbavy) naprosto odpovídá tomu, co 

můžeme očekávat od kategorie prémiových 

vozů. 

Ložnice plná detailů

Zadní části vévodí prostorná ložnice se 

dvěma podélnými postelemi, které lze 

jednoduchým rozložením střední partie 

proměnit na letiště až pro tři osoby. Úložný 

prostor zajišťují stropní skříňky a poličky 

na odkládání drobností. Až na druhý pohled 

se objeví další neviditelné úložné prostory 

rafi novaně ukryté pod rošty a v bocích 

postelí. Důmyslně jsou využité také dřevěné 

schody, jejichž útroby rovněž slouží pro 

rychlý úklid. A právě zde začíná plejáda 

krásných detailů, nad jejichž řešením ces-

tovatelovo srdce zaplesá, když zjistí, že se 

například otevírací schodnice pohodlně za-

jistí o přesah dalšího schodu, takže nehrozí 

žádný úraz náhlým přibouchnutím prstů. 

Stejně tak příjemné je i zjištění, že kaž-

dá zásuvka jednotlivých kusů nábytku má 

kování s tichým dojezdem a že pod každou 

úchytkou je zcela nenápadně, ale naprosto 

ergonomicky umístěná pojistka zabraňující 

samovolnému otevírání zásuvek a dvířek 

skříněk. 

K ložnici dále přiléhá oddělený sprcho-

vý kout s intimním stropním osvětlením 

a samostatná toaleta s WC, která navzdory 

menším rozměrům bez nadsázky nabízí po-

hodlí domácí koupelny. Soukromí sociálního 

zázemí zajišťují dveře v kombinaci dřeva 

a mléčného skla, které se elegantně zasou-

vají do nenápadného pouzdra. Praktická 

věc, nejen když potřebujete uvolnit svou 

mysl nabitou zážitky z cest, ale i když se 

například chcete na chvíli dostat z dohledu 

i   Nad sedadly řidiče a spolujezdce je 

umístěna prostorná alkovna se sklápěcím 

letištěm s rozměry 1,3 x 2,2 m.

f   Uspořádání prostoru sezení odpovídá 

koncepci, kterou vídáme v luxusních 

vozech.

i   Střecha vozu je opatřena speciálními drážkami, které kopírují její tvar a zabraňují 

stékání nečistot a vytváření nevzhledných map na bocích vozu.
i   U dobře zajetého P.L.A. platí, že cestuje-li ekonomickou 

rychlostí okolo 100 km/h, dostane se spotřebou i pod 11 litrů.

KAŽDÝ MILOVNÍK KARAVANINGU, BY MĚL NĚKDY 

V ŽIVOTĚ VLASTNIT OBYTNÉ AUTO P.L.A.
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dětí hrajících si na velkém letišti a užít si 

chvilku nerušené pohody!

Království šéfkuchaře

Linka navazujícího kuchyňského koutu je 

řešena ve tvaru písmene „L“, což je praktic-

ké z hlediska volného prostoru na přípravu 

pokrmů, který je zachován vedle kulatého 

nerezového dřezu a tříplotýnkového spo-

ráku. Odsávání nepříjemných pachů a páry 

z vaření zajišťuje digestoř. Zásuvky a skříň-

ky kuchyňského koutu skýtají dostatečný 

prostor pro veškeré kuchyňské vybavení 

a nechybí zde ani malá vinotéka na uscho-

vání lahví. Na čerstvé potraviny je připravena 

velkokapacitní 160litrová lednička s odděle-

ným mrazákem. 

Jen tak si posedět

Stejně velkoryse je dimenzovaný i prostor 

sezení, jehož uspořádání odpovídá koncep-

ci, kterou vídáme v luxusních vozech. Jeho 

dominantou je masivní sedačka ve tvaru „L“, 

kterou doplňuje menší podélná sedačka. 

Uprostřed se nachází teleskopický poloho-

vatelný jídelní stůl, který lze nastavit tak, aby 

se kolem něj mohli všichni rozesadit jako 

rytíři kolem kulatého stolu, anebo jej naopak 

přisunout co nejvíce ke straně tak, aby byl 

zajištěn volný průchod do kabiny. Sedačky 

jsou potažené příjemnou eko kůží v krémové 

barvě, která perfektně koresponduje s nábyt-

kem, jenž kombinuje prvky dřeva a roletek 

ve stříbrné barvě s koženým designem dví-

řek. Elegantní design interiéru pak podtrhuje 

LED osvětlení, jehož ovládání je inteligent-

ně soustředěno do sdruženého systému. 

Zmáčknutím tlačítka na panelech nenápadně 

umístěných v bocích sedaček zapnete či 

vypnete okruh pro čtecí lampičky, okruh pro 

podsvícení stropu a okruh pro stropní světla. 

Jednotlivá světla lze také zapínat a vypínat 

nezávisle, což je nezbytná podmínka čtení 

před spaním bez toho, aby si spící partner 

připadal jako u výslechu. Z příjemných detailů 

je dále třeba zmínit výsuvný stojan na televi-

zi ukrytý v jedné z bočních skříněk a botník 

zapuštěný pod sedačkou vedle vchodu. 

Nekonečný prostor

Poslední část obytné zóny se nachází nad 

sedadly řidiče a spolujezdce, kde je umístě-

na prostorná alkovna se sklápěcím letištěm 

s rozměry 1,3 x 2,2 m. Vzhledem k atypické-

mu, opticky úzkému tvaru alkovny jsou to míry 

vskutku překvapivé. V každém případě je jisté, 

že M 744 tímto řešením bez problémů vyhoví 

nárokům i pětičlenné skupiny cestovatelů. 

Velkolepý prostor vozu korunuje garáž s roz-

měry 117 x 87 cm a s přístupem z obou stran, 

která pohodlně pojme i skútr či motorku nebo 

další sportovní vybavení. 

P.L.A. na cestách

Jak již bylo řečeno, v rámci příplatkové výba-

vy si majitel vozu může pořídit kosmetiku, 

jako je například boční markýza, elektrické 

střešní okno nebo klimatizace. Bohatě nabitá 

standardní výbava však poskytne řidiči ma-

ximální pohodlí, ke kterému přispějí centrální 

dálkové zamykání, elektrická okénka, vyhří-

vaná a elektricky ovládaná zpětná zrcát-

ka, palubní počítač poskytující mimo jiné 

i informace o dojezdu a v neposlední řadě 

i pohodlná sedadla s opěrkami. Při jízdě se 

pak může těšit na skutečnou pohodu, kterou 

v případě námi testovaného vozu zajišťoval 

2,3l motor, který je dostatečně lehký na to, 

aby umožnil transport až 5 osob a zároveň 
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i   Zadní části vévodí prostorná ložnice se dvěma podélnými postelemi, které lze jednoduchým rozložením střední partie proměnit na letiště až pro tři osoby.

s   Linka kuchyňského koutu je řešena ve tvaru 

písmene „L“, což je praktické z hlediska 

volného prostoru na přípravu pokrmů, který 

je zachován vedle kulatého nerezového 

dřezu a tříplotýnkového sporáku.
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dostatečně silný (150 HP), aby utáhl i přívěs 

s lodí nebo koně na závody. O pohodlnou 

jízdu se stará také podvozek Fiat Ducato se 

sníženým rámem a širokou zadní nápravou, 

který dodává vozu na obrovské stabilitě, 

která se hodí jak ve vyšších rychlostech, tak 

při manévrech na přeplněném parkovišti, při 

nichž si mimochodem P.L.A. počínalo velmi 

obratně. U obytných vozů platí, že spotře-

ba odpovídá tomu, jak hluboko do kapsy je 

majitel ochotný sáhnout. U dobře zajetého 

P.L.A. platí, že cestuje-li ekonomickou rych-

lostí okolo 100 km/h, dostane se spotřebou 

i pod 11 litrů. Se zmíněným motorem si však 

může dovolit šlápnout na plyn i mnohem 

víc a pohodlně cestovat i 130 km/h rych-

lostí. Body plus je také třeba přičíst spojení 

kultivovaného motoru s perfektním odhluč-

něním. Do 130 km/h si můžete za jízdy 

na dálnici s kvalitním asfaltem povídat jako 

v nepříliš hlučné kavárně. Akustickou kulisu 

navíc nenarušuje žádné vrzání či bouchání 

z interiéru, což svědčí o opravdu precizním 

zpracování všech dílů nábytku a vybavení. 

U tohoto vozu je třeba myslet na jediné: Jak-

koli příjemně se v provozu chová, je to stále 

auto s necelými 7,5 metry, na což je třeba si 

při manévrech bez parkovací kamery zvyk-

nout. Na druhou stranu je třeba vyzdvihnout 

přednosti zvýšené zadní části vozu, které 

zajišťuje perfektní průjezdnost terénem. 

Auto, které si nespletete

Jak podotýká Filip Guryča z fi rmy Blue Rent, 

která značku P.L.A. na našem trhu zastupu-

je: „Tento vůz patří u nás k nejoblíbenějším. 

Vyhledávají jej jak budoucí majitelé, tak ti, 

kteří si jej chtějí na dovolenou jen půjčit.“ Kro-

mě již jmenovaných důvodů je třeba doplnit, 

že M 744 je auto, které lze využívat nejen 

na cesty za sluncem, ale díky zimnímu paketu 

s topením Truma Combi 6kW (opět součást 

standardu) i na cesty až na vrcholky hor. Dal-

ším silným argumentem je i design obytných 

vozů P.L.A., který je charakteristický svým 

nezaměnitelným rukopisem. Pro M 744 je 

klíčovým rozpoznávacím znakem originální 

alkovna, která připomíná štíhlé žraločí tělo 

a podtrhuje elegantní vzhled vozu. Má ovšem 

i své praktické funkce, k nimž patří aerodyna-

mika, tedy snížení odporu při jízdě a zacho-

vání čistoty karoserie. Střecha vozu je totiž 

opatřena speciálními drážkami, které kopírují 

její tvar a zabraňují stékání nečistot a vytváře-

ní nevzhledných map na bocích vozu. f
Text Anna Martinková

Foto Daniel Guryča a P.L.A.

Technické údaje

P.L.A. M 744

Délka 7,42 m 

Šířka 2,32 m

Výška 3,09 m

Rozvor 4,04 m

Provozní hmotnost 3 150 kg

Celková hmotnost 3 500 kg

Doložnost 350 kg

Hmotnost přívěsu (brzděného/ nebrzděného) 2 000/750 kg

Počet míst na spaní 7

Počet míst na jízdu 5

Podvozek Fiat Ducato

Motor 2,3 l/150 HP

Objem palivové nádrže 90 l

Objem nádrže na pitnou vodu 100 l

Objem nádrže na odpadní vodu 100 l

Cena od 47 030 EUR bez DPH

www.bluerent.cz

i   K ložnici přiléhá oddělený sprchový kout 

s intimním stropním osvětlením 

a samostatná toaleta s WC, která navzdory 

menším rozměrům bez nadsázky nabízí 

pohodlí domácí koupelny.

p   Garáž s rozměry 117 x 87 cm a s přístupem 

z obou stran pohodlně pojme i skútr či 

motorku nebo další sportovní vybavení.
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Obě značky jsou vstupní branou mezi obyt-

né vozy a karavany společnosti Emil Hymer 

Group. Roční produkce celé skupiny je cel-

kem 25 000 obytných aut a 10 000 karava-

nů, přičemž v Capronu se jich vyrobí 5 200 

kusů. A kam všechna ta obytná auta putují? 

Překvapivě to není Německo, největší podíl 

na trhu mají v severských zemích (Norsko, 

Finsko), kolem šestnácti procent. Zajíma-

vostí je také to, že se tu nevyrábí na sklad. 

Všechny vozy, které se tu staví, mají již své 

majitele, proto je po celou dobu doprová-

zí listina se jménem dealera a specifi kací 

automobilu.

Malé městečko Neustadt se nachází ne-

daleko Drážďan a první vozy se tu začaly 

vyrábět v roce 2006, tehdy jich tu z brány 

vyjelo 1 200 kusů. Celý areál má rozlohu 

25 000 m2 a v současné době tu našlo práci 

310 zaměstnanců, o které je mimochodem 

velice dobře postaráno. Prioritou je příjemná 

s   Základem obytných vozů vyráběných 

nedaleko českých hranic je podvozek 

Fiatu Ducato.

NÁVŠTĚVA TOVÁRNY 
CAPRON

Přistála nám v redakci pozvánka do výrobního závodu Capron 

v německém Neustadtu. No vlastně, proč tam nejet? Může to být 

zajímavá exkurze do míst, kde se montují obytné vozy a karavany 

značek Sunlight a Carado.
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a klidná atmosféra na každém pracoviš-

ti, jednou za měsíc mají nárok na masáž 

v rámci pracovní doby, na kterou jim při-

spívá zaměstnavatel. Pracuje se převážně 

na jednu ranní směnu a pracovní týden končí 

pátečním obědem. 

Základním kamenem obou značek obytných 

vozů je podvozek s kabinou Fiat Ducato, 

který však ještě před tím, než přijede 

do hlavní montážní haly, projde důkladnou 

kontrolou. Pro tu je určena samostatná 

f   Německý provoz je pověstný svojí kvalitou, 

dobrou organizací práce a čistotou 

na každém ze čtyřiceti stanovišť.

SERVIS VŠECH ZNAČEK OBYTNÝCH AUTOMOBILŮ A PŘÍVĚSŮ

s
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i   Boční panely se dopravují na místo 

instalace průběžně.
i   Velmi zajímavou výrobní fází je nasazení 

střešního panelu.
i   Na výstupní kontrole jsme si všimli trendu 

poslední doby, každý třetí vůz míří do půjčovny.

budova, teprve poté může dojít k přesunu 

na první stanoviště, kde se začíná rodit nový 

dům na kolech. Než však vyjede hotový pro-

dukt z továrny ven, trvá to den a půl a projde 

si čtyřiceti stanovišti na trase dlouhé 450 

metrů. Denní produkce je 23 až 29 vozů. 

Jelikož se v Capronu staví pět modelů kara-

vanů a třináct typů obytných vozů, vyrábí se 

dle objednávek. A vše má precizní německý 

řád. Nevyrábějí se všechny modely najed-

nou, ale postupně. Průměrně se vozy jedné 

verze produkují dva týdny. Proto se nedivte, 

že na váš objednaný vůz či karavan čekáte 

i více než půl roku.

Zajímalo nás, jaký je zásadní rozdíl mezi 

značkami Carado a Sunlight, když na první 

pohled jsou oba vozy jednoho modelu stej-

né. Kromě polepů je to hlavně barvou interi-

éru a to je vše. Vozy Carado jsou určené pro 

konzervativní starší zákazníky a jsou laděny 

do tmavších barev, zatímco pro sportovně 

založené zákazníky, vyznávající aktivní životní 

styl, se hodí značka Sunlight, dekorovaná 

ve světlých tónech. Doplňky, které si můžete 

přikoupit, jsou pro obě značky stejné. Ov-

šem pokud byste chtěli kupříkladu vůz Cara-

do se světlým interiérem, máte smůlu. Ačko-

liv by to vyrobit mohli, neudělají to pro vás. 

Jste-li zastáncem značky Carado a nemáte 

rád tmavý interiér, máte prostě smůlu. Dle 

zaměstnanců marketingu v Německu máte 

být starší osoba a mít ráda tmavé barvy. Kde 

asi soudruzi z NDR udělali chybu? f

Text Gabriela Pospíšilová

Foto Jaroslav Vavera

STEJNÝ PRODUKT, ALE JINÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ. 

TO JE HLAVNÍ ROZDÍL MEZI OBĚMA ZNAČKAMI.
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KOMPAKTNÍ 
RODINNÝ SPOLEČNÍK

f   Prostornost interiéru opravdu 

překvapí, stejně jako luxusně 

působící dřevěné obložení.

Bürstner Premio Plus 510 TK

Novým modelem Premio Plus 

rozšířil německý výrobce Bürstner 

svůj sortiment o velmi lehký 

a pohodlný karavan určený 

především rodinám. Největší chválu 

oprávněně sklízí především 

za jedinečný koncept spouštěcí 

postele, ale i další parametry staví 

tento obytný přívěs hodně vysoko 

v porovnání s ostatními. 
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Premio Plus nabízí oproti modelu Premio 520 

TK podstatně větší komfort, ale zároveň si za-

chovává kompaktní rozměry, což je ideální pro 

rodiny, které chtějí výhodně vstoupit do světa 

karavaningu. Vnitřní délka 5,5 m zaručuje po-

hodlí až šestičlenné posádce a díky unikátní 

spouštěcí posteli karavan poskytne další dvoj-

lůžko, v případě potřeby je tedy k dispozici až 

sedm lůžek. Nicméně tento koncept není to 

jediné, čím se Premio Plus odlišuje. 

Přednosti tohoto modelu vyplývají také z velmi 

lehké konstrukce a AL-KO podvozku s tech-

nologií AKS, který za jízdy zaručuje vyšší stabi-

litu a zpřístupňuje tak karavan i malým tažným 

vozům. Stabilitu dále zajišťují i pevné podpě-

ry, díky kterým lze karavan bezpečně umístit 

i na nerovném povrchu. Do nižší hmotnosti 

se promítla i konstrukce podlahy, kde je mezi 

dvěma vysoce odolnými vrstvami GFK vložena 

tvrdá izolační pěna XPS. Ta díky vysoké hus-

totě tlumí nejen okolní hluk, ale i otřesy. Po-

dlaha je na povrchu pokryta robustní vrstvou 

PVC, která dodává interiéru příjemný vzhled 

a zároveň pohlcuje zvuky. 

Jednoduchému exteriéru dominuje tradiční 

bílá barva. V přední části je příhodně umís-

těn prostor pro náhradní pneumatiku a dvě 

plynové láhve, na boku pak nalezneme 

i uzamykatelná dvířka poskytující rychlý pří-

stup k úložným prostorům. Příjemným do-

plňkem je výrazné brzdové světlo vyvedené 

p   Jídelní kout lze přeměnit na dvě oddělená 

lůžka nebo jednu velkou postel.

s   Hlavní chloubou karavanu je manuálně 

spouštěcí postel o rozměrech 1,94 x 1,44 m 

vybavená matracemi ze studené pěny.

Zadní část vozu se vyznačuje 

množstvím úložných prostor a dvěma 

dětskými lůžky.
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ve stylu loga výrobce, přívěs je tak podstat-

ně viditelnější. 

Interiér působí velice vzdušně, což zajiš-

ťují zejména okna s roletami i síťkami proti 

hmyzu a šikovné střešní okno. Celý prostor 

je také vybaven LED diodami umístěný-

mi na stropě a LED pásky podél horních 

okrajů poliček, čímž je dosaženo příjemné-

ho tlumeného světla. Strop dosahuje výšky 

2,12 m, pouze v prostoru pod spouštěcí 

postelí se snižuje na 1,88 m. 

V levé části interiéru se nachází sedací sou-

prava s možností přestavby na prostorné 

dvoulůžko. Lůžka jsou navíc vybavena lehce 

přístupným úložným prostorem, další mož-

nosti pro skladování poskytuje samostatná 

šatna v prostřední části vozu. Nad jídelním 

koutem visí hlavní chlouba tohoto obytného 

přívěsu – manuálně spouštěná dvojpostel 

o velikosti 1,94 x 1,44 m. V případě potřeby 

se tedy kapacita vozu zvyšuje na sedm 

míst, přičemž všechna lůžka jsou vybavena 

kvalitními matracemi ze studené pěny. 

Kuchyň je s ohledem na omezený prostor 

zařízena úsporně, ale díky krytům na spo-

rák a dřez se dá pracovní plocha výrazně 

rozšířit. Díky šikovně umístěným skříňkám 

a lednici o objemu 80 l v přední části panelu 

se tedy při vaření nemusíme nijak výrazně 

omezovat. Interiér je doplněn oddělenou 

koupelnou, která disponuje v základní vý-

bavě nádrží o objemu 25 litrů, lze ji ovšem 

rozšířit na celkových 40 litrů. Nabízí vše, 

co lze na tak skromném prostoru očekávat 

– několik skříněk na hygienické potřeby i pří-

jemně velké umyvadlo. Vše navíc stylem ko-

responduje s ostatním vybavením, a přes-

tože koupelna nedisponuje vlastním oknem, 

prostor nepůsobí přehnaně stísněně. 

Premio Plus 510 TK dělá skutečně luxusní 

dojem a omezený prostor využívá ve všech 

možných ohledech tak, že zaslouženě sklidil 

nejen od zkušených „kempařů“, ale i od me-

zinárodního odborného tisku mnoho obdivu 

a chvály. Malá nevýhoda může spočívat 

v tom, že oproti předchozímu modelu nabízí 

Premio Plus pouze jeden typ půdorysu, ale 

Averso Plus má tři různé půdorysy (také se 

spouštěcím dvoulůžkem), ale vyšší katego-

rie. Kategorie Premio disponuje 36 designy 

čalounění, všechny typy karavanů ještě o 

10 více, celkem 29 půdorysů. Případný 

zájemce tak může celému interiéru vtisknout 

svůj vlastní styl. f

Text Kristina Andresová

Foto Bürstner

i   Prakticky zařízená kuchyň do tvaru L poskytuje dostatečný prostor pro běžné vaření. i   Prostorná koupelna zajišťuje nadstandardní 

komfort, vše je sladěno s obložením 

ostatních prostor.

Technické údaje

Bürstner Premio Plus 510 TK

Celková délka 7,39 m

Vnitřní délka 5,5 m

Celková šířka 2,3 m

Celková výška 2,74 m

Vnitřní výška 2,2/1,88 m

Počet lůžek 7

Pohotovostní hmotnost 1 210 kg

Celková hmotnost 1 500–1 800 kg

Doložnost 290–590 kg

Podvozek AL-KO

Cena od 488 000 Kč včetně DPH

www.caravanmetropol.cz
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Stěžejní model divize Volkswagen užitkové 

vozy pojí s hlavním městem země tulipánů 

historie. Právě zde v roce 1947 místní im-

portér Volkswagenu Ben Pon nakreslil první 

skicu této dodávky, která následně v nejrůz-

nějších podobách zaplavila celý svět.  Za více 

než šest dekád bylo vyrobeno okolo 12 mi-

lionů „téček“ pěti generací a nyní přichází 

generace šestá.

Žádnou revoluci nečekejte, dobré věci se 

nemění. V tomto segmentu se ani revoluce 

konat nemůže, mezi hlavní kritéria totiž patří 

vnitřní prostor, nízké pořizovací i provozní 

náklady a životnost. Nová řada T6 se bude 

opět nabízet ve čtyřech účelově zaměře-

ných variantách jako pracovní Transporter 

(ve verzích panel van, kombi, double cab 

a pick-up), minibus Caravelle, který tentokrát 

bude k dispozici i v nejvyšší výbavě Highline, 

luxusní osobní MPV Multivan (ten zase půjde 

o stupínek níže a v ceníku najdete i verzi 

Trendline) a obytný model California. Zůstá-

vají dva rozvory a tři výšky karoserie, takže 

bohatá paleta motorů umožní nakonfi gurovat 

okolo 500 nejrůznějších variant. 

Z hlediska vnějšího designu zaujme vedle 

zcela nové přední části technika světlometů 

u vrcholných verzí, která využívá diody, nic-

méně zásadní odlišnosti byste hledali marně. 

To samé platí i o interiéru, kde najdete klasic-

ké kontrolní přístroje před lehce skloněným 

volantem. Řada T6 dostala do vínku novou 

motorovou paletu čtyřválcových dvoulitrů 

TDI a TSI, které plní emisní normu Euro 6. 

Naftové agregáty s označením EA288 Nutz 

a zdvihovým objemem 1 968 cm3 byly o osm 

stupňů nakloněny dopředu a upraveny speci-

álně pro užitkové automobily. Hlavní prioritou 

úprav byla dlouhá životnost. V nabídce jsou 

čtyři výkonové varianty turbo dieselů (62, 75, 

110 a 150 kW), jejichž točivý moment (od 280 

do 350 Nm) dosahuje své nejvyšší hodnoty 

již v 1 500 ot./min. Zážehové přeplňované 

dvoulitry budou k dispozici ve variantách 110 

a 150 kW. Jednotlivé motorizace pak budou 

kombinovány s pěti- nebo šestistupňovými 

ručně řazenými převodovkami, k dispozici 

bude pro většinu verzí také sedmistupňo-

vá převodovka DSG a u několika variant 

nebudou chybět verze s pohonem všech kol. 

Naftové motory ve verzi BlueMotion čistí výfu-

kové plyny od oxidů dusíku pomocí močoviny 

– AdBlue, všechny motory disponují systé-

mem start/stop. O litr respektive o 15 procent 

byla snížena průměrná spotřeba paliva.

Všechny verze mají nezávislé zavěšení kol 

a odpružení vinutými pružinami, v příplatkové 

výbavě nejvýkonnějších verzí pak najdeme 

i elektricky nastavitelné tlumiče DCC, což se 

týká především Multivanu. Ve výbavě řady 

T6 nebudou chybět bezpečnostní asistenti, 

které by měly usnadňovat řidiči jeho práci 

a tu a tam za něj v určitých situacích i zasko-

čit. Co se týče palubní elektroniky, všechny 

systémy umožňují připojení externích zařízení 

přes Bluetooth. V poslední době se jako 

mor šíří používání internetu v automobilech 

a na tento trend reaguje nabídka služeb Gui-

de & Inform v rámci systému Car-Net.

Co se týče cen, oznámí je importér v létě, kdy 

bude zahájen předprodej. Podle již zveřejně-

ných cen pro německý trh se ty české budou 

lišit, ale určitě nebudou nižší než u součas-

né generace. První zákazníci se pak dočkají 

na podzim. V rámci zahájení prodeje se objeví 

Multivan speciální edice Generation SIX ve čty-

řech dvoubarevných variantách, který bude 

obohacen o řadu doplňků. V základu budou 

tónovaná skla, přední a zadní světlomety LED 

a chromovaný paket. S lakováním budou sladě-

né ozdobné prvky i 18palcová kola v retro de-

signu. V interiéru pak najdete sedadla s dvou-

barevným čalouněním Alcantarou, kontrastním 

prošíváním volantu a páky voliče převodovky. 

Ve standardu bude také vyhřívání sedadel a sa-

močinná klimatizace Climatronic. f

Text Jiří Kaloč

Foto VW

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH ČÍSLO 6
Amsterdam se stal svědkem 

světové premiéry nové generace 

užitkového Volkswagenu řady T. 

Mělo to své opodstatnění.
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Vytvářet obytná auta z dodávek je nápad 

již letitý a výrobci se k němu stále vracejí, 

ať už je řeč o specializovaných úpravcích či 

o samotných automobilkách. Odtud pochází 

i čerstvě představený Mercedes Marco 

Polo, obytný vůz pro čtyři lidi, vytvořený 

z nového Mercedesu třídy V. Stuttgart jím, 

podobně jako v minulé generaci, cílí třeba 

na zákazníky Volkswagenu California, tedy 

Transporteru s postelí a kuchyňkou místo 

nákladového prostoru.

Vývoj nového Marco Pola probíhal ve spolu-

práci s fi rmou Westfalia, která je partnerem 

Mercedesu a přestavba dodávek na obytné 

vozy je hlavní náplní její činnosti. Na prv-

ní pohled rozeznáte tento speciální model 

od standardního provedení Mercedesu třídy 

V díky nápadně vyvýšenému panelu střechy, 

plastovému krytu připojení a hrdla nádrže 

na levém boku či nápisu Marco Polo na zad-

ní výklopné stěně. Moderní design interiéru 

podle Mercedesu budí dojem „nečekaně 

velkorysého prostoru“. Výrobce také říká, že 

zásluhou silných a úsporných motorů, po-

hodlného odpružení (bohužel bez vzduchu) 

a malých vnějších rozměrů se Marco Polo 

Mercedes-Benz 

Marco Polo 250 BlueTec
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Již několik let Mercedes nabízí 

třídu V i jako obytný vůz pro čtyři. 

Nazval ji Marco Polo podle 

známého italského cestovatele. 

Tenhle vůz dovede být buď 

luxusním rodinným MPV, komfortní 

pojízdnou kanceláří či vaším 

nezávislým domovem na kolech. 

Zkusil jsem to na vlastní kůži.

MULTITALENT
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hodí nejen pro cestování, ale také pro kaž-

dodenní provoz.

Interiér nabídne všechno, co by člověk 

od domu na kolech této velikosti čekal. 

Nevešla se sem pouze sprcha a toaleta (je 

možno připojit venkovní sprchu), kuchyňka 

je vedle úložných prostor vybavena dvěma 

plynovými hořáky, tekoucí vodou s 36litro-

vou nádrží a čtyřicetilitrovou ledničkou, která 

zvládne až –20 °C, a tak umí cestou připravit 

i led do whisky. K dalším nezbytným prvkům 

pro bydlení v kempu či mimo civilizaci patří 

odpadní nádrž s objemem 32 litrů, vnější 

zásuvka na 220 V, dobíjení akumulátoru, 

přídavný gelový akumulátor, vnitřní zásuvka 

na 220 V a 12 V a centrální ovládací panel.

V základní výbavě špičkového provedení 

Marco Pola dostanete stůl a dvě skládací 

židle pro venkovní stolování. Standardem 

je luxusní interiér s otočnými a vyhřívaný-

mi sedadly řidiče a spolujezdce, sklopný 

stůl upevněný na stěně, kolejnicový systém 

upevnění sedadel, dvousedadlová lavice 

s lůžkovou úpravou a samozřejmě mecha-

nicky výklopná střecha. Ve voze tak mohou 

pohodlně cestovat a přespat až čtyři dospělí 

lidé, dva si mohou ustlat na dvoumístné lavi-

ci, která se stiskem tlačítka promění v postel 

o rozměrech 203 x 113 centimetrů, a dru-

hým dvěma poslouží o dva centimetry delší 

lůžko ve druhém patře. Dvoumístná zadní 

i   Tzv. pop-off roof je dílem firmy Westfalia 

a chlubí se stejně jako celá vestavba 

špičkovým zpracováním.

f   Marco Polo lze v klidu používat také 

v zimě. Vyhřívané jsou totiž i nádrže 

s vodou. Sprchu je možné připojit pouze 

venkovní.

f   Standardem je luxusní interiér s otočnými 

a vyhřívanými sedadly řidiče 

a spolujezdce.

s   Uvnitř velkoprostorového obytného vozu 

najdeme kvalitní materiály a velmi dobré 

zpracování.
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lavice je kompletně elektricky nastavitelná, 

díky integrovaným kompresorům můžete vo-

lit tvrdost ležení. Přední kapitánská vyhřívaná 

křesla se samozřejmě mohou otočit proti 

směru jízdy ke stolu uprostřed vozu.

Pro pohon zadních nebo všech kol toho-

to Mercedesu jsou v nabídce u luxusního 

obytného velkoprostorového vozu tři vzně-

tové motory, stejné jako v případě obyčejné 

třídy V. Základní 200 CDI nabídne 136 koní 

a 350 Nm, prostřední 220 CDI pošle na kola 

163 koní a 380 Nm a nejsilnější čtyřvá-

lec 250 CDI BlueTec zvládne standardně 

190 koní a 440 Nm, navíc při plné akceleraci 

zafunguje overboost a pod plynem budete 
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i   Dva si mohou ustlat na dvoumístné lavici, která se stiskem tlačítka promění v postel 

o rozměrech 203 x 113 centimetrů.
i   Nahoře se spí ve dvou doslova královsky.

Hodnocení

+ zpracování interiéru

+ variabilita sedadel 

+ moderní asistenční systémy

+ prostor

– hlučnější motor

INTERIÉR NABÍDNE VŠECHNO, CO BY ČLOVĚK 

OD DOMU NA KOLECH TÉTO VELIKOSTI ČEKAL.

Levnější, ale neméně univerzální verzí ně-

mecké obytné novinky je provedení označe-

né Activity, které stojí na základech sester-

ského Mercedesu Vito, nabídne standardně 

pět míst v interiéru a na českém trhu ho 

pořídíte už do milionu korun (verze 160 CDI 

za 991 595 Kč). Sériové provedení tohoto 

vozu přitom zahrnuje ESP, trojsedadlo s lůž-

kovou úpravou, manuálně ovládanou zve-

dací střechu, střešní postel, rozvod topení 

do prostoru pro cestující, výklopné dveře 

vzadu, posuvný stolek, otočné sedadlo 

řidiče a spolujezdce, determální prosklení, 

tempomat nebo elektricky ovládaná větrací 

okénka vzadu.

Marco Polo Activity
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mít až 204 koní a 480 Nm. U prvních dvou 

motorů je v sérii šestistupňová manuální 

převodovka, u mnou testované špičkové 

motorizace, tedy turbo dieselu o výkonu 

190 koní, je v sérii sedmistupňová automa-

tická převodovka.

Přesto se najdou na špičkové motorizaci 

i drobné mouchy (mnozí si přitom vzpome-

nou na vidlicový šestiválec v minulé genera-

ci). Tomuto nejvýkonnějšímu agregátu v na-

bídce by slušelo lepší odhlučnění i sladění 

s „automatem“. Jízdně umí být Marco Polo 

velmi dobrým společníkem na dálnici, kdy 

vás v rychlostech 130 až 150 km/h dovede 

překvapit komfortem a spotřebou, kterou 

lze udržet někde mezi sedmi až devíti litry 

motorové nafty na každých sto kilometrů. 

Náchylnost na boční vítr je téměř minimální, 

brzdy plně dostačující a luxusní prvky na pa-

lubě jízdu hodně zpříjemní. 

Při zastávkách a kempování oceníte zpraco-

vání vnitřního vybavení zadní části i výklopné 

střechy, která v žádném případě nepůsobí 

dojmem, že by neměla sloužit bez problémů 

dlouhé roky. Spaní nahoře je velmi příjemné 

a třístupňové složení střechy pomocí elek-

tromotorů zvládne opravdu každý. Večer se 

hodí také čtecí lampičky u lůžka či ambientní 

osvětlení obytného prostoru. A různých dal-

ších vylepšení i praktických úložných prosto-

rů má tohle obytné MPV opravdu dost. f

Text Jaroslav Vavera

Foto Mercedes

i   Nechybí žaluzie na oknech.

s   Úložné prostory ukryté pod sedačkami

i   K dispozici je i plyn ve speciální nádobě.

s   V kuchyni stejně jako v celém voze je 

propracovaný každý detail.

Technické údaje

Mercedes-Benz Marco Polo 250 BlueTec

Motor
vpředu napříč uložený, 
přeplňovaný vznětový čtyřválec

Zdvihový objem 2 143 cm3

Největší výkon 140 kW (190 k) při 3 800 ot./min

Největší točivý moment 440 Nm při 1 700 ot./min

Manuální šestistupňová převodovka

Pohon zadních kol

Karoserie pětidveřové čtyř- až šestimístné MPV

Objem palivové nádrže 58 l

Délka 5,14 m

Šířka 1,93 m

Výška 1,98 m

Rozvor 3,2 m

Pohotovostní/užitečná hmotnost 2 100/904 kg

Přívěs nebrzděný/brzděný 750/1 500 kg

Objem obytného prostoru 5,19 m3 

Nejvyšší rychlost 200 km/h

Zrychlení z 0 na 100 km/h 10,9 s

Spotřeba (město/mimo město/kombinace) 5,6/4,8/6,2 l/100 km.

Cena základního provedení (200 CDI) 1 473 175 Kč včetně DPH
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Firma Knaus Tabbert není ve výrobě 

kompaktních obytných dodávek žádným 

nováčkem. Stojí za ní již desetiletá tradi-

ce, během níž pro ty, kteří hledají optimální 

poměr mezi rozumnou cenou vozu, jeho 

funkčností a výbavou, vytvořila pod vlajkou 

značky Weinsberg modelovou řadu Cara-

Bus. S řadou Knaus BoxStar pak představila 

Stará úměra, podle níž více prostoru 

znamená více pohodlí, již neplatí! 

Pokud jste majiteli chytře postavené 

obytné dodávky, nemusíte si 

s takovými veličinami dělat vůbec 

žádné starosti. Naopak se vám 

otevře zcela nová dimenze mobility. 

Důkazem je i nová řada BoxLife 

od Knausu.

MODULÁRNÍ 
CESTOVATEL Knaus BoxLife
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obytné dodávky z vyšší cenové relace cha-

rakteristické svými originálními dispozicemi 

a výbavou. V letošním roce učinila další lo-

gický krok tím, že vzala z obou zmiňovaných 

řad to nejlepší a na lednovém veletrhu CMT 

ve Stuttgartu zazářila s řadou BoxLife. Věrná 

svému mottu „bez závazků a s (téměř) neo-

mezenými možnostmi“ fi rma Knaus zahájila 

letošní sezonu s modulárním systémem, 

který je aktuálně zhmotněn ve třech varian-

tách postavených na podvozku Fiat Ducato: 

540 MQ, 600 MQ a 630 ME. 

Každým coulem 
individualista

Doby, kdy jsme se museli spokojit s přede-

psanou podobou a vybavením vozu, jsou už 

dávno pryč a Knaus tento trend posunuje 

opět dál. Nekonečné možnosti individualiza-

ce a výběr vždy z několika možných řešení 

interiéru činí z každého modelu naprostý ori-

ginál odpovídající potřebám a vkusu majitele. 

Zájemce o tento vůz si tak může například vy-

brat mezi koupelnou s integrovanou sprchou 

a toaletou nebo samostatným tzv. walk-in 

sprchovým koutem, který v případě nepou-

žívání představuje volný průchod mezi zadní 

částí vozu a jídelním koutem. 

Další zajímavostí je, že všechny modely 

mohou být na přání vybaveny sklápěcím 

dvoulůžkem (195 x 130 cm) s velkorysou 

světlou výškou 80 cm, kterou uvítají zejména 

rodiny s dětmi. U modelů 600 a 630 lze výš-

ku postelí podle aktuální potřeby manuálně 

či elektricky nastavit, což v praxi znamená 

možnost vytvořit si v prostoru pod nimi garáž 

na ustájení například jízdních kol a dalšího 

sportovního vybavení. Rozmanité je rovněž 

možné rozmístění lůžek, které se neomezuje 

jen na zadní část vozu. Zajímavou variantou 

pro rodinu s dětmi je dvoulůžko v prostoru 

nad sedadly řidiče a spolujezdce a rozkláda-

cí dvoulůžko rafi novaně umístěné nad jídel-

ním koutem, jejichž stažením a rozložením 

vzniká obrovské letiště až pro čtyři osoby. 

Kuchyně pod širým nebem

Vykouzlit na minimu prostoru plnohodnotnou 

kuchyň je skutečně umění, které se v případě 

BoxLifu podařilo zejména díky řadě inovativ-

ních úsporných řešení. Důležitou roli hraje již 

i   Zadní pohodlná postel 

f   U modelů 600 a 630 lze výšku postelí podle 

aktuální potřeby manuálně či elektricky 

nastavit, což v praxi znamená možnost 

vytvořit si v prostoru pod nimi garáž 

na ustájení například jízdních kol a dalšího 

sportovního vybavení.

f   Zdvojený stůl s dvěma deskami 

umístěnými nad sebou lze roztáhnout 

a nastavit tak, aby se u něj mohla najíst 

kompletní čtyřčlenná posádka.

VÝBĚR VŽDY Z NĚKOLIKA MOŽNÝCH ŘEŠENÍ INTERIÉRU 

ČINÍ Z KAŽDÉHO MODELU NAPROSTÝ ORIGINÁL.
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její situování do prostoru bočních dveří, které 

nejen šetří místo, ale také umožňuje poho-

dlné servírování například při večerním grilo-

vání. Originálním „Knaus řešením“ je zbrusu 

nové pojetí úložných prostor kuchyňské linky, 

které představuje oboustranné otevírání zá-

suvek krajní skříňky. V praxi se jedná o to, že 

již není třeba odbíhat do auta pro zapome-

nuté kuchyňské či grilovací náčiní, protože 

nyní je vše potřebné po ruce. Stejně tak jsou 

k dispozici například kořenky a jiná dochu-

covadla, pro něž je v boku skříňky připraven 

speciální úložný prostor. Problém není ani se 

samotnou přípravou jídla, pro niž lze pracovní 

desku rozšířit o délku sklápěcího stolečku 

a desku dvouplotýnkového sporáku. Ti, kteří 

někdy zápasili v miniaturním dřezu s velkým 

hrncem nebo salátovou mísou, ocení dřez 

s vysokou baterií, která všechna traumata 

s přehledem odbourá. 

Důmyslné řešení se nevyhýbá ani prostoru 

sezení, které na první pohled tvoří dvouse-

dačka s masivním jídelním stolem. Je však 

možné ke stolu přitočit sedadla řidiče a spo-

lujezdce, zdvojený stůl s dvěma deskami 

umístěnými nad sebou roztáhnout a nastavit 

tak, aby se u něj mohla najíst kompletní čtyř-

členná posádka. 

Malý a stylový

Boj o každý centimetr dopadl v případě 

BoxLifu vítězně i díky promyšlenému desig-

nu. Velmi decentní grafi ku karoserie a tó-

novaná skla doplňuje v interiéru elegantní 

kombinace odstínů šedé, krémové a světlé-

ho dřevěného dekoru. Moderní vzhled pak 

podtrhuje bodové LED osvětlení. Aby byly 

stylový vzhled vozu a jeho funkčnost zacho-

vány co nejdéle, použil výrobce na všechny 

partie, které by mohly přijít při každodenním 

používání k úhoně, speciální laminátovou 

úpravu povrchů CPL, jež patří v součas-

né době k nejodolnějším a nejpraktičtějším 

řešením. f
Text Anna Martinková

Foto Knaus Tabbert Group

Technické údaje

Knaus Box Life 600 MQ

Délka 5,99 m

Šířka 2,05 m

Výška 2,58 m

Celková hmotnost 3 300 kg

Provozní hmotnost 2 840 kg

Doložnost 460 kg

Počet osob na spaní 4

Počet osob na jízdu 4

Podvozek Fiat 2,3 l Multijet 130 Light

Motor 130 HP

www.mobilityarea.com

Originálním „Knaus řešením“ je zbrusu 

nové pojetí úložných prostor kuchyňské 

linky, které představuje oboustranné 

otevírání zásuvek krajní skříňky.

i

i

i   Koupelna se sprchou

f   Ve výbavě kuchyně nesmí 

chybět lednička.

BOJ O KAŽDÝ CENTIMETR DOPADL V PŘÍPADĚ 

BOXLIFU VÍTĚZNĚ I DÍKY PROMYŠLENÉMU DESIGNU.
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Střešní autostan GWL CarSleeper se skládá 

ze dvou kompozitových skořepin, přičemž 

do podlahy jsou zapuštěny kovové ližiny s na-

stavitelnými úpony. Pomocí nich lze stan jed-

noduše a univerzálně ukotvit na 99 % střeš-

ních nosičů. Montáž na Ford Mondeo včetně 

nosičů netrvala víc než půl hodiny. Autostan 

lze snadno a bezpečně připevnit na každý 

automobil, který je vybaven kvalitním střešním 

nosičem a kde lze příčníky umístit nejméně 

70 cm a nejvíce 90 cm od sebe. Z aerodyna-

mického hlediska jsou ideální auta s karosérií 

typu SUV, kombi či dodávky.

Moje první otázka, která napadne téměř 

každého, byla: „Vydrží to střecha, která má 

maximální povolené zatížení 80 kg?“ Maxi-

mální povolené zatížení střechy automobilu 

se vždy udává jako dynamické, tedy za jízdy. 

Střecha a střešní nosič musí při tomto zatí-

žení odolat veškerým situacím, které mohou 

za jízdy nastat (smyk, náraz, autonehoda) 

a náklad se nesmí na střeše uvolnit nebo ne-

gativně ovlivnit jízdní vlastnosti vozu. V klido-

vém režimu je však reálná nosnost střechy 

řádově vyšší, nejméně však taková, jako je 

hmotnost celého vozu. Aby byl vůz vůbec 

homologován pro provoz na pozemních ko-

munikacích, nesmí se při převrácení střecha 

zdeformovat a musí „unést“ celé auto. Proto, 

když auto stojí, můžete být zcela klidní a i při 

zatížení střechy hmotností cca 300 kg se 

stále pohybujete maximálně na třetině toho, 

co střecha bez problémů unese.

Za jízdy jsem o stanu na střeše prakticky 

vůbec nevěděla, nevydával žádné nepří-

jemné zvuky, stejně jako když vezete box 

s lyžemi. Jen spotřeba vzrostla přibližně 

o jeden litr nafty na 100 km. Maximální rych-

lost automobilu s autostanem na střeše je 

omezena na 120 km/h. Technicky s ním lze 

jet i výrazně rychleji, ale pouze na vlastní 

odpovědnost.

Po příjezdu do kempu mám během něko-

lika minut stan postavený. Otevřu zámky, 

zatočím klikou a je to. Stan je totiž vybaven 

důmyslným nůžkovým zvedacím mechanis-

mem a nasazovací klikou. Bočnice stanu 

jsou vyrobeny z nepromokavé textilie, která 

se po rozložení stanu perfektně vypne a vy-

tvoří dostatečný prostor na spaní. Uvnitř 

ležíte na komfortní 7cm matraci ze studené 

Autostan GWL 

CarSleeper
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Patříte k těm, koho nebaví poté, 

co přijedou do kempu, stavět 

stan? Já ano, a tak jsem nabídku 

na vyzkoušení autostanu přijala 

s nadšením.

i   Montáž na střechu netrvá déle 

než 30 minut.

JAK SE SPÍ
NA STŘEŠE
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pěny, jsou tu dvě kapsy na odkládání drob-

ností, LED světlo na tužkové baterie a dvě 

uzavíratelná okna ze síťoviny. Pohodlně se 

v něm vyspí dvě dospělé osoby. Do stanu 

lze vstoupit z obou stran pomocí lehké-

ho skládacího žebříku, který se přepravuje 

uvnitř složeného stanu. Oba dva vchody se 

zavírají na zip a jsou vybaveny moskytiérou 

ze síťoviny. Kvůli žebříku nejde zavřít spodní 

část, ale ani při bouřce do stanu nefouká 

a neprší. Za deště by se hodila přídavná 

markýza, abyste hned po vystrčení nosu ze 

stanu okamžitě nezmokli.  

Sbalení je opět otázkou několika minut. Au-

tostan GWL CarSleeper poskytuje pohodlné 

přespání v suchu a v teple, v autě zbývá 

místo na všechny věci, které si vezete s se-

bou. Jeho pořizovací cena je poměrně vy-

soká, ale půjčit si jej můžete již za 1 500 Kč 

na víkend. f
Text a foto Eva Skořepová

i   Zámky, kterými se box uzavírá.i   Stan se staví otáčením klikou.

i   Otevřu zámky, zatočím klikou a je to.

i   Uvnitř ležíte na komfortní 7cm matraci ze 

studené pěny.

s   K dispozici jsou dvě kapsy na odkládání 

drobností, LED světlo na tužkové baterie 

a dvě uzavíratelná okna ze síťoviny.

Technické údaje

Autostan GWL CarSleeper

Délka 2,15 m

Šířka
1,3 m pro běžná osobní 
auta/1,45 m pro dodávky a SUV

Hmotnost 60/63 kg

Rozměry matrace 186 x 115 cm/186 x 130 cm

Vnitřní výška 86 cm

Nejvyšší doporučená rychlost se složeným autostanem 120 km/h

Povolený rozvor střešních nosníků 70–90 cm

Nosnost dvě ležící osoby (180 kg)

Cena 43 900 Kč včetně DPH

www.autostany.eu

Pokud si autostan GWL CarSleeper objednáte 
přes webový formulář na www.autostany.eu 
do 5. 7. 2015 a uvedete kód „CARMAG“

dostanete 
od nás slevu 1000 Kč
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Zajímavou kreací na bázi modelu Boxer se nedávno pochlubil 

francouzský Peugeot. Jeho mobilní restaurace s kavárnou je 

inspirací možná i do kempů budoucnosti. 

KONCEPT PEUGEOT
FOOD TRUCK

Pojízdná 

restaurace 

budoucnosti?

Počátkem dubna odhalil Peugeot v před-

premiéře na pařížském náměstí Carreau 

du Temple svou vizi „food trucku“. Jedná 

se o projekt přinášející nové gurmánské 

zážitky, které vznikají díky inovativní pojízdné 

restauraci a její kvalitní kuchyni. Foodtruck 

Peugeot pojmenovaný Le Bistrot du Lion 

(Bistro u Lva) vymyslelo a navrhlo designér-

ské studio Peugeot Design Lab. Poprvé tato 

restaurace na kolech zaparkovala počátkem 

dubna na akci Milan Design Week 2015 

a poté přejela do francouzského pavilonu 

světové výstavy Expo 2015 Milano, jejímž 

letošním tématem bude „Uživit planetu, 

energie pro život“.

Tato pojízdná kreace totiž opravdu doká-

že nasytit až 30 hladových krků. Mohu to 

koneckonců osobně potvrdit. Při pařížském 

uvedení jsem ochutnával výtečné jídlo a dob-

rou kávu spolu s asi padesáti pozvanými 

hosty. Veškeré jídlo je v pojízdné hospo-

dě skladováno ve 400litrové lednici a pití 

v 350litrové. Vyjma toho je však koncept vy-

baven schránkami na odpadky, díky čemuž 

mobilní restaurant zanechá všechna místa, 

která navštíví, v jistém smyslu nedotčená.

Dále je tato kreace vybavena dvěma grily 

a čtyřmi indukčními plotýnkami, nechybí 

ovšem ani fritéza. Celý koncept přitom počítá 

s tím, že lidé budou kuchařům koukat takří-

kajíc pod ruku. Pracovní plocha byla proto co 

nejvíce posunuta dopředu. Navíc zde máme 

ještě kameru, která může veškeré dění 

přenášet na 46palcovou obrazovku, která je 

součástí posuvné karoserie. Zmínit mohu ješ-

tě profesionální kávovar Rocket Espresso či 

hudební systém Focal, který na cestách ob-

sluhují francouzští DJs Adriano a The Refl ex. 

Veškerou gastronomii má pro změnu pod 

palcem Sven Chartier, šéfkuchař pařížských 

restaurací Saturne a Le Clown Bar. Ten při-

tom používá i speciální mlýnky na sůl a pepř, 

které vznikly společně s mobilním bistrem 

ve studiu Peugeot Design Lab. f

Text Jaroslav Vavera

Foto archiv

Historie značky Peugeot začala před více 
než 200 lety ve Francii, v zemi známé 
svou gastronomií i automobilovým prů-
myslem. V roce 1810 se rodinný mlýn 
Peugeot přeměnil na továrnu vyrábějící 
čepele pil. V roce 1840 byl vyroben první 
mlýnek na kávu značky Peugeot. V roce 
1874 pak vznikl první mlýnek na pepř 
Peugeot s doživotní zárukou. V roce 
1882 se zrodil první dopravní prostře-
dek, a to bicykl Grand Bi, a krátce poté 
další vizionářský stroj, první automobil. 
Od té doby se na silnice po celém světě 
vydalo již více než 65 milionů vozů této 
proslulé značky. Logo lva po mnoho let 
nosily a stále nosí jak výrobky určené 
do kuchyně, tak dopravní prostředky 
jezdící po silnicích celého světa. I dnes je 
Peugeot jedinou značkou na světě, která 
stále vyrábí předměty určené ke stolování 
a současně navrhuje a po milionech vy-
rábí různé druhy dopravních prostředků 
– automobily, jízdní kola a skútry.



Vychutnej si grilování…
Gril.cz

RÖSLER Praha spol. s .r.o., Elišky Junkové 8,102 00 - Praha 10
Tel: +420 267 188 011, info@rosler.cz, www.gril.cz
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f   Jako každý rok bude pro návštěvníky, 

kteří přijedou s vlastním domem 

na kolech, otevřen kemp přímo 

před výstavištěm.

Letos 590 vystavovatelů představí na 130 

značek obytných automobilů a přívěsů. Pro 

návštěvníky budou k dispozici jak nové mo-

dely, tak i ty starší, které jsou mezi vyznavači 

svobodného cestování oblíbeny. Celá expo-

zice se rozprostře do 11 hal a venkovních 

prostor na ploše asi 195 000 m2. Jednotlivé 

části výstavy budou nově rozděleny do růz-

ných hal. Například stany a příslušenství 

pro volný čas budou v hale 5, turistickou 

část s nabídkou destinací pro dovolenou 

naleznete v hale 7. Svou expozici budou mít 

i dodávky a kompaktní auta. Tyto produkty 

byly v minulých letech velmi populární, proto 

se pořadatelé rozhodli věnovat jim celou 

halu číslo 15. Hala 4 bude od 4. do 6. září 

ve znamení současně probíhajícího veletrhu 

TourNatur. Zde návštěvníky čeká představe-

ní 275 vystavovatelů a na 5 000 turistických 

destinací. 

V průběhu výstavy bude probíhat zajímavý 

doprovodný program, který zaujme jak děti, 

tak jejich rodiče. A samozřejmě jako každý 

rok bude pro návštěvníky, kteří přijedou 

s vlastním domem na kolech, otevřen kemp 

přímo před výstavištěm. f

Text Markéta Prokšanová

Foto Messe Düsseldorf

TÉMĚŘ 600 MEZINÁRODNÍCH 
VYSTAVOVATELŮ 
POD JEDNOU STŘECHOU

CARAVAN SALON DÜSSELDORF

29. 8.–6. 9. 2015

Otevřeno od 10 do 18 hodin

28. 8. – den pro odbornou veřejnost 

a média

Vstup 14 EUR/den

Děti 6–12 let 6 EUR/den

Studenti 10 EUR/den

Vstupenka na výstavu umožňuje zdarma 

využívat městskou hromadnou dopravu 

v Düsseldorfu.

Kemp Caravan Center: Car Park P1

Ceny: stání s přípojkou 22 EUR/noc, 

bez přípojky 18 EUR/noc.

www.caravan-salon.de

Informace

Konec prázdnin má už 

několik let mnoho 

karavanových nadšenců 

spojený s největším 

evropským veletrhem 

Caravan Salonem. 

Od 29. srpna do 6. září bude 

výstaviště v Düsseldorfu 

zaplněno karavany, obytnými 

auty a dalším příslušenstvím. 

4.–6. září bude již tradičně 

paralelně probíhat i výstava 

TourNatur.



Kontakt: 
Veletrhy Brno, a.s.  |   V˘stavi‰tû 405/1, 603 00 Brno

Tel.: +420 541 152 585 |   Fax: +420 541 153 068
E-mail: caravaning-brno@bvv.cz |   www.caravaning-brno.cz

www.caravaning-brno.cz
Brno–V˘stavi‰tû

5. –5. 11. 2015

SoubûÏnû probíhá:

Sport Life

Sportovní veletrh pro v‰echny

Dance Life Expo

Trade & Show Dance Event

IN-JOY
Festival zábavy

Mezinárodní

v˘stava 
KARAVANÒ 

a obytn˘ch 
automobilÛ
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Honda EU 20i

Asi nejoblíbenějším modelem mezi „kufří-

kovými“ generátory Hondy je EU 20i, který 

pořídíte za 50 000 Kč. Celkem 21 kilogra-

mů těžkou centrálu pohání jednoválcový 

motor OHC, který dokáže díky benzinové 

nádrži o objemu 3,8 litru vydržet v plné 

pohotovosti až čtyři hodiny. Unikátní inverto-

rová technologie produkuje vysoce kvalit-

ní elektrický výstup (jmenovitý proud 7 A) 

umožňující napájení velmi citlivých elektro-

nických přístrojů, jako je například výpočetní 

technika, a snižuje riziko případných poruch 

nebo poškození spotřebičů způsobených 

napájením nekvalitní a nestabilní elektrickou 

energií. Ve standardním vybavení nalezneme 

také funkci automatického ovládání motoru 

Eco-Throttle, která automaticky optimalizu-

je otáčky motoru v závislosti na aktuálním 

odběru, a je tak zaručena maximální úspora 

paliva. Mimo jiné lze při použití speciálního 

kabelu propojit a „sfázovat“ dvě identické 

elektrocentrály. Zdvojnásobí se tím elektrický 

Ne vždy je možné být při kempování zcela nezávislý na elektrické energii, 

a proto popularita kompaktních, lehkých a výkonných elektrocentrál roste. 

My si představíme čtyři „tichošlápky“, kteří nabízejí pocit naprosté 

volnosti a nezávislosti ve spojení s prověřenou kvalitou.

K JEŠTĚ VĚTŠÍ 
NEZÁVISLOSTI
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výkon a možnost rozšíření rozsahu použití 

elektrocentrál.

Benza 950i 

Inventor BENZA 950i patří mezi nejleh-

čí elektrocentrály tohoto typu. Váží pou-

hých 8,5 kg a jeho kompaktní rozměry 

395 x 209 x 355 mm jej pasují mezi nejmenší 

zdroje elektrické elektřiny. Součástí toho-

to modelu je alternátor s technologií, která 

zajišťuje jednofázový stabilní proud 0,95 kVA 

při maximálním výkonu, čímž dochází 

k eliminaci poškození připojených zařízení 

(jmenovitý proud). Zvuková izolace inventoru 

je ideální na místech, kde hladinu hluku musí 

být pod kontrolou. Garantovaná hlučnost je 

dle údajů výrobce 93 dB a pořizovací cena 

11 553 Kč.

s   Velmi skladná a lehká Benza 950i 

má od dovozce, firmy AMI CZ, 

záruku 2+3 roky.

f   Díky celokapotáži se podařilo tuto 

centrálu odhlučnit ještě o další 2 dB 

oproti předchozím modelům. Hlučnost 

71 dB je tak velmi přijatelná.
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Endress ESE 2000i Silent

Firma Endress zaručuje kvalitu svou více než 

stoletou tradicí na trhu s elektrocentrálami 

všech možných variant. Její jednofázová 

odhlučněná (89 dB) elektrocentrála s výko-

nem 2,0 kVA a motorem Yamaha o výkonu 

2,5 HP (jmenovitý proud 8,7 A) má vnější 

rozměry 490 x 265 x 455 mm a pohotovostní 

hmotnost 21,3 kilogramů. Endress ESE 

2000i je tak nejbližším konkurentem Hon-

dy EU 20i, přičemž její cena 26 499 Kč je 

příznivější.

Yamaha EF3000i

I když japonská Yamaha nabí-

zí na českém trhu i menší a méně 

Už v roce 1963 se japonská Honda začala 

poohlížet po způsobu, jak rozšířit svoji 

nabídku výrobků. Elektrické spotřebiče se 

v té době začínaly těšit veliké oblibě všeo-

becného využití jak v domácnosti, tak i při 

volnočasových aktivitách a Japonci si jich 

chtěli užívat i mimo svých domovů. Jako 

reakce na stále rostoucí požadavky trhu tak 

vyvstala myšlenka na vývoj malého přenos-

ného generátoru.

Honda předvídala budoucí poptávku po vý-

robcích tohoto druhu a vyvinula proto kom-

paktní přenosný generátor pod označením 

E40. Tento lehký přístroj měl díky kapotáži 

výhodu nízké hlučnosti a mnoha dalších 

technických inovací. Načasování uvedení 

na trh však nebylo tou dobou vhodné, a tak 

se E40 nikdy nedočkal sériové výroby. Pan 

Honda se rozhodl počkat do doby úplné 

ekonomické stability japonského trhu. Ten 

moment nastal s příchodem roku 1965. 

Díky zkušenostem získaným při vývoji 

generátoru E40 se Honda pustila do ino-

vovaného modelu pod označením E300. 

Jednalo se o ideální pojetí generátoru, který 

byl kombinací výkonu 300W v kompaktním 

a lehkém provedení s nenáročným a ti-

chým provozem. Pod vedením pana Mikio 

Koyamy začal vznikat projekt pro zahájení 

sériové výroby generátoru E300 

se vším všudy. Výrobou motoru a alter-

nátoru počínaje a kapotáží konče. Byl tak 

položen základ výroby a vývoje generátorů 

Honda, kterých se po celém světě prodá-

vají miliony kusů.

Průkopník na poli malých generátorů

i    Honda E300 z roku 1965

i   Výrobek značky Endress pohání 

motor od Yamahy, který spotřebuje 

0,7 litru paliva/hod při ¾ zatížení.

s   Největší „kufříková“ 

elektroncentrála od Yamahy umí 

poskytnout dostatečné zázemí 

na dlouhou dobu.
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profesionální
stavební mechanizace
prodej servis půjčovna

Ideální elektrocentrály
pro karavanisty
Vyberte si nejlehčí verzi nebo 
vysoký výkon za rozumnou cenu

více informací a modelů najdete na:

www.amicz.cz

výkonné generátory, tedy modely 

EF1000iS, EF2000iS, EF2400iS a EF2800i 

v cenách od 31 990 až 59 990 Kč, my jsme 

si vybrali její špičkový stroj. Model EF3000i 

není nic levného (80 990 Kč), ale na druhou 

stranu je na svůj maximální výstupní výkon 

motoru čtyř kilowat docela skladný (roz-

měry 680 x 445 x 555 mm). Samozřejmě 

tenhle cvalík nezapře svoji váhu 68 kilogra-

mů, kterou se snaží při přesunu zvlád-

nout za pomoci čtyř koleček umístěných 

v rozích. Yamaha EF3000i nabízí jmenovitý 

proud 12,2 A a provozní dobu bez doplnění 

od 8 do 20 hodin (v závislosti na zatížení). 

Objem palivové nádrže je totiž úctyhodných 

13 litrů. Co se týče vnějšího hluku, musíte 

počítat minimálně s 88 decibely. f

Text Jaroslav Vavera

Foto archiv
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Nápad na dovolenou s jízdou a spaním 

v obytném autě děti určitě nadchne a vám 

poskytne výhodu snadného balení i domácí 

kuchyně. Není nutné obytné auto vlastnit, 

i v České republice existuje mnoho půjčo-

ven, kde najdete to správné rodinné auto. 

Pro početnější rodinu je nezbytná alkovna, 

která často nabízí až šest míst na jízdu i spa-

ní. Pokud máte řidičák C, můžete volit i větší 

polointegrované nebo integrované vozy nad 

3,5 tuny, které vám umožní vzít s sebou 

veškerou výbavu včetně člunu či kol na letní 

dovolenou nebo lyží na zimní. Pokud jste 

skromnější, vejdete se však i do dodávky 

s obytnou vestavbou. 

Pro děti školou povinné bude cesta 

s karavanem velkým zážitkem a dob-

rodružstvím, ale zvládnou ji v pohodě 
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Dovolená v obytném automobilu znamená především cestování 

a poznávání zajímavých míst. Většinou si tento způsob trávení 

volného času oblíbily starší manželské páry, ale v našich 

podmínkách není výjimkou ani rodinný výlet. Jde totiž o poměrně 

dostupnou záležitost, což ocení zejména rodiny s více dětmi.

NA DOVOLENOU S DĚTMI
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i předškoláci a nemusíte se bát cestovat 

ani s miminkem. Obytné auto skýtá zázemí 

vlastní domácnosti, v níž dětem připravíte 

téměř jakékoli jídlo a vykoupete je stejně 

jako doma. Děti si užijí pobyt v přírodě, 

na horách či u moře, venkovní grilování, 

posezení u táboráku, výlety na kole nebo 

lyžování. A když prší, zabaví se u knížky, 

stolních her nebo televize. Spát mohou 

všichni společně v alkovně nebo v odděle-

né zadní časti vozu a vy budete mít klidné 

večery pro sebe. 

Za jízdy je třeba dbát na jejich bezpečnost 

a nenechat je v žádném případě pobíhat 

po autě nebo ležet v posteli. Musí stej-

ně jako v autě sedět v autosedačce nebo 

na podsedáku. Pokud si z dětství pamatu-

jete, že vpředu se smí sedět až od 12 let, 

už to dávno neplatí. Novela zákona o sil-

ničním provozu z roku 2006 tento předpis 

zrušila. Zákon už nerozlišuje, na jakém 

sedadle dítě sedí, ale stanovuje obecné 

podmínky pro přepravu. Rozhodující je výš-

ka a hmotnost dítěte. V autosedačce musí 

být každé dítě, které váží do 36 kilogramů 

včetně a měří do 150 centimetrů včet-

ně. Pokud dítě přesáhne některý z těchto 

parametrů, nemusí sedět v dětské autose-

dačce. Při přepravě stačí, aby bylo řádně 

připoutáno bezpečnostním pásem, což zá-

kon dovoluje i na předním sedadle. Ovšem 

je tady ještě jedna povinnost, která se týká 

přepravy malých dětí v nejmenších auto-

sedačkách, takzvaných vajíčkách. Umisťují 

se proti směru jízdy a v tom případě airbag 

musí být vyřazen z činnosti. To pochopitel-

ně přichází v úvahu pouze u airbagů, které 

je možné vypnout. Pokud airbag vypnout 

nelze, vajíčko nesmí být umístěno na před-

ním sedadle. 

Obecně platí, že pokud dítě může sedět 

vzadu, ať tam sedí. Přední místo má smysl 

využít ve chvíli, když je početnější posádka 

vozu anebo když dítě musí být pod kont-

rolou řidiče. Místa vzadu jsou totiž bezpeč-

nější. Navíc v obytném autě bývají často 

u stolu, takže děti mohou hrát po cestě 

třeba karty. Vzadu bývá také často umís-

těna televize, mohou tedy za jízdy sledovat 

oblíbené fi lmy. 

Pokud musí dítě sedět vpředu a výbava 

vozu to umožňuje, nastavte bezpečnostní 

pás na výšku dítěte a upravte i sedadlo. 

Je dobré ho posunout co nejvíce dozadu, 



D
ě

ti
 

 b
e
z
p

e
č
n

o
s
t

52

aby kontakt s airbagem, který je nastaven 

na dospělého člověka, byl co nejmenší. 

Používejte vždy jen kvalitní dětskou sedač-

ku schváleného typu s homologací, která 

zajišťuje správnou polohu a uchycení dítěte. 

Pro správné ukotvení dětské sedačky byl 

vyvinut systém ISOFIX, ten ale v obytných 

vozech většinou nenajdete, proto potřebu-

jete autosedačky, které lze upevnit bezpeč-

nostními pásy.

Pokud se chystáte do zahraničí, před ces-

tou si zjistěte, jaké předpisy platí v zemích, 

do nichž pojedete. Ne všude smí děti 

sedět vepředu a liší se věková hranice. 

Například v Bulharsku, Chorvatsku, Lit-

vě, Maďarsku, Nizozemsku, Rumunsku, 

Slovensku, Slovinsku a Srbsku nesmějí 

na předních sedadlech děti do 12 let ces-

tovat vůbec, ve Francii do 10 let. V ostat-

ních zemích jsou pravidla většinou podob-

ná jako u nás. f

Text Eva Skořepová

Foto Jaroslav Vavera a archiv
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BeSafe iZi Com-

fort X3 ISOfi x

Norská fi rma 

BeSafe patří 

ke špičce na trhu 

a její novinka iZi 

Comfort X3 ISO-

fi x pro děti od 9 

do 18 kg má zesíle-

nou ochranu hlavy 

a krku při bočním 

nárazu. Instalace 

tohoto zádržného 

systému je naprosto jednoduchá. Vaše dítě 

bude v autosedačce pohodlně cestovat 

a navíc sledovat vše, co se kde děje. Veli-

kou výhodu při delším cestování poskytuje 

opěrka nohou, která je její součástí. Pokud 

není systém ISOfi x součástí vašeho auta, 

může být tato autosedačka nainstalová-

na pomocí tříbodového pásu. Integrovaná 

podpůrná noha poskytuje dobrou stabilitu 

a lepší ochranu, protože přenáší sílu ná-

razu do podlahy vozidla. Ovládání hlavové 

opěrky a vnitřních bezpečnostních pásů je 

jednoduché. Jedním pohybem je nastavíte 

do osmi různých výškových pozic. Sklon 

zádové opěrky lze nastavit do čtyř poloh. 

Bezpečnost dítěte dále zajišťují pohodlné, 

polstrované pětibodové pásy. Na vnitř-

ních bočních stranách autosedačky jsou 

oranžově označené body, ve kterých jsou 

všité magnety. Dále jsou všité magne-

ty v ochranných potazích na ramenních 

pásech, je to pro zjednodušení upoutávání 

dítěte do sedačky. Pásy přiložíte na magne-

ty na sedačce, vložíte dítě a pásy zapne-

te. Tento špičkový zádržný systém stojí 

10 660 Kč, investice do bezpečnosti těch 

nejmenších se ale rozhodně vyplatí.

Römer Kidfi x XP SICT

Pro děti ve věku od čtyř do 12 let podle 

posledních testů německého autoklubu 

ADAC a švýcarského TCS obstála jako vel-

mi dobrá sedačka Römer Kidfi x XP SICT, 

jenž se vyznačuje technologií XP-PAD 

zajišťující bezpečné upoutání dítěte, novým 

nastavitelným systémem SICT chránícím 

proti bočnímu nárazu a dále systémem 

ISOFIT umožňujícím co nejbezpečnější 

a nejjednodušší montáž. Tato sedačka se 

umisťuje logicky po směru jízdy a lze do ní 

upoutat dítě o hmotnosti od 15 do 36 kg. 

Praktické jsou vodicí prvky pásů, které 

zajišťují správnou pozici tříbodového pásu, 

a maximalizují tak ochranu vašeho dítěte 

stejně jako hluboké, měkce polstrované 

bočnice. Výškově nastavitelná hlavová 

opěrka a vodicí prvky umožňují sedačce 

růst s vaším dítětem a zároveň drží pás pro 

dospělé ve správné pozici přes ramena 

dítěte. Römer Kidfi x XP SICT pořídíte 

za 5 990 Kč.

Recaro Privia

Pro ty nejmenší děti je poslední dobou asi 

nejlépe hodnocený výrobek fi rmy Reca-

ro. V kategorii 0+ (do 13 kg, cca první rok 

dítěte) je podle některých testů dokonce 

bezpečnější, než vyžadují předpisy. Bez-

pečná a lehká (3,7 kg) autosedačka Privia 

nabízí vysoký komfort, integrovaný podhlav-

ník a jednoduchý systém nastavování pásů. 

Díky němu nebudete mít žádné přetočené 

polstrování pásů ani ztracené návleky, navíc 

jemný a prodyšný materiál poskytuje špič-

kový komfort. Zajímavostí je pak ergono-

micky tvarované madlo pro přenášení nejen 

samotnou maminkou, ale i oběma rodiči 

najednou. K této novince, která je v prodeji 

na českém trhu za 4 600 Kč, lze zakoupit 

i tzv. RECARO fi x.

Novinky v dětských zádržných systémech

ém trhu za 4 600 Kč, lze zakoupitém trhu za 4 600 Kč, ze zakoupit

CARO fi x.CARO fi x.
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KEMPOVÁNÍ 
POD JIŽNÍM KŘÍŽEM 

1. ČÁST
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Do Afriky

Kam vyrazit v době lednových plískanic? 

Letenek do Jihoafrické republiky je na trhu 

řada a dají se sehnat při troše štěstí již 

od 15 000 Kč. Jih Afriky je destinace, kde 

se kempování přímo nabízí. Sami Jihoafri-

čané jej milují a milují i obytná auta a obytné 

přívěsy všech druhů a roztodivných tvarů. 

Díky tomu jsou infrastruktura a možnosti 

ubytování připravené jak na zlatém podnosu. 

Všude jsou kempy, některé pohádkově nád-

herné i pohádkově luxusní, o jakých se nám 

na starém kontinentu může jen zdát. Spaní 

nadivoko bych při první cestě nedoporučo-

val. My jsme ho při opakovaných návštěvách 

párkrát využili, ale je zbytečné pokoušet 

štěstí, když bezpečných možností je oprav-

du mnoho. Kempy v národních parcích je 

třeba rezervovat předem, ale mimo rezerva-

ce se vždy nějaké ubytování najde.

Jaké auto?

Možností s čím se vydat na cestu je mnoho. 

Afričané preferují osobní auta, většinou te-

rénní či SUV, s přívěsem či velkým rozkláda-

cím stanem na vleku. Ta jsou velmi rozšířená 

a skvěle vybavená. Přestože to nabízí obrov-

skou svobodu v národních parcích, tak pro 

nás turisty to je velmi nevýhodné, protože je 

třeba platit půjčovné za auto i přívěs, a do-

volená se tak zbytečně prodraží. K mání jsou 

i tradiční obytná auta (zcela jiných půdorysů, 

Kdo by o ní neslyšel a hlavně, kdo 

by o ní nesnil. Je tak vzdálená, 

tajemná, dobrodružná a hlavně 

lákavá... Afrika. Už to slovo voní. 

Sever známe z mnoha dovolených 

a někteří z nás se třeba do Maroka 

vydali i se svým obytným autem, ale 

jih... My tam nepojedeme vlastním 

obytným autem, i když například 

Němci na penzi to často absolvují, 

ale zapůjčíme si auto v zemi pod 

Jižním křížem. Vydejte se s námi 

na cesty po jihu Afriky. První část 

nás zavede do Jihoafrické 

republiky, Lesotha a Svazijska. 

Druhá pak do Namibie, Botswany 

a Zimbabwe.

f   NP Hluhluwe
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než jaké preferujeme v Evropě) mnoha ve-

likostí, ale tyto vozy představují jisté úskalí 

v rezervacích, kde se s nimi nesmí jezdit 

mimo asfaltové cesty a limituje to tím pádem 

naše možnosti při safari. Jako optimální se 

jeví auto se stany na střeše. My jsme zvolili 

Toyotu Hilux se dvěma dvoumístnými stany 

a v zadní části pick-upu s ledničkou, kem-

povými židlemi, plynovým vařičem, příbory 

a hrnci. Zároveň zbyl dostatek prostoru 

na zavazadla. Bylo to přesně to, co jsme 

potřebovali a požadovali. Půjčoven je v JAR 

několik (mluvíme-li o kvalitním servisu a služ-

bách). Nám se osvědčila KEA. Variantou 

samozřejmě je i cestování osobním autem 

a stavět si vlastní stan či spát pod nádher-

nou hvězdnatou oblohou. Můžeme také 

rezignovat na kempování a využívat chatiček 

a penziónků, ale to by podle mého názoru 

byla škoda. Důležité je zmínit, že pro tuto 

první část popisované cesty není auto 4x4 

nezbytností, ale vyšší vůz je výhodou pro po-

zorování zvířat. Pro druhou polovinu „kruhu“ 

je pak čtyřkolka nutná.

Přes zlaté doly 
do království zvířat

Na letišti v Johannesburgu si nás vyzvedla 

služba půjčovny a po dvou hodinách ne-

zbytného papírování a přebírání vozu jsme 

odjížděli pryč. Po N 12 (směr Emalahleni) 

jsme vyrazili směrem do oblasti Blyde River 

Canyon. Hory se zde v místě geologické-

ho zlomu famózně tyčí k obloze a kouzlí 

množství kaňonů, vodopádů a výhledů. 

Nejznámější je God´s Windows. Oblastí se 

vine nádherná panoramatická cesta, která 

ve svém nejvyšším bodě projíždí kolem 

památníku burských válek. Tajemství hor 

je řadu dní v roce umocněno roztrhaný-

mi mlhami. A co by to bylo za hory, kdyby 

v nich nebylo zlato. Jeho připomínkou je 

zlatokopecká vesnice Pilgrim´s Rest, která 

je dodnes zachovaná tak, jak byla po vytě-

žení opuštěna. Starý saloon, hotel, obcho-

dy a nefunkční benzínová stanice. Vše, jak 

v době kolonie. Ale Afrika, to jsou hlavně 

divoká zvířata. Za několika dalšími kopci 

se rozkládá jeden z největších národních 

parků kontinentu a největší v JAR – Kruge-

rův národní park. Své brány návštěvníkům 

otevírá již od roku 1902. Pro vjezd jsme 

zvolili Orpen Gate, ale plány nám zhatila 

nedávná povodeň, která strhla most v parku 

a od této brány nebylo kam pokračovat. 

Museli jsme narychlo a vzhledem k hodině 

fs   NP Kruger

KRUGERŮV NÁRODNÍ PARK, NEJVĚTŠÍ V JAR, 

SVÉ BRÁNY NÁVŠTĚVNÍKŮM OTEVÍRÁ JIŽ OD ROKU 1902.
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zvolit jinou variantu. Rozhodli jsme se pro 

Paul Kruger Gate. Minuty nás tlačily a ne 

vždy dobrá cesta zvyšovala nervozitu, aby-

chom se do parku ještě dnes vůbec dostali. 

Bylo to „o prsa“, ale stmívání jsme pozo-

rovali už z restcampu ve Skukuze. Jedná 

se o největší kemp v tomto parku s nejšir-

ší nabídkou služeb. Je zde banka, pošta, 

obchody a restaurace. Ta má nádhernou 

otevřenou terasu nad řekou, kde je mož-

né sledovat i divoká zvířata. Každý kemp 

má veřejnou kuchyňku s vařičem. Všude 

jsou grily a zázemí je celkově velmi pěkně 

vybaveno. 

Už z minulých cest jsme se těšili na jihoaf-

rická vína a hlavně na skvělý místní cider 

jménem Savana. Jedná se o velmi osvěžující 

pití a podtrhuje atmosféru okolních savan. 

Ráno je dobré si přivstat a hned s otevřením 

brány, které se mění dle ročního období, vy-

razit na safari. Parkem vede rozsáhlá síť cest 

a orientovat se v nich pomáhá velmi pře-

hledná mapa, která slouží zároveň jako atlas 

zvířat. K zakoupení je na branách i ve všech 

kempech. Hned za branou jsme potkali 

malá stádečka všudypřítomných impal a pak 

se před námi objevovala, tu v delších, tu 

v kratších přestávkách, celá škála divokých 

zvířat. Defi lé několika zeber vystřídal osamo-

cený slon a z povzdálí ho pozorující hyena. 

Za chvilku se z chvějících korun stromů 

objevily žirafy. Slunce nabíralo na síle, a tak 

jsme si zajeli k jednomu z odpočívadel, kde 

je možné bezpečně opustit auto, a uvařili si 

opožděnou snídani, kterou jsme se po ránu, 

natěšeni na zážitky, nezdržovali. Také od-

poledne se střídala scenérie za scenérií. 

Hned první den se na nás usmálo trochu 

štěstí. V houští jsme si všimli malého stínu 

a v okamžiku přeběhla silnici smečka velmi 

vzácných psů hyenovitých.

Pro další noc jsme zvolili velmi pěkný kemp 

Lower Sabie u stejnojmenné řeky. Ta byla 

ještě velmi divoká, ale už se pomalu vracela 

do svých břehů. Tato oblast je v jižní části 

Krugeru jednou z nejkrásnějších. Ráno nám 

připravila nejedno nezapomenutelné setkání. 

Dva gepardí samci se producírovali přímo 

na cestě a velká stáda slonů i s mláďaty 

hodovala všude kolem nás. Kulisu dokreslo-

valy doslova stovky pestrobarevných ptáků 

různých velikostí. Přes Crocodile Bridge, 

u kterého jsme sice v divoké vodě krokodýly 

nespatřili, protože ti potřebují klidnější hladi-

nu, jsme za asistence několika hroších rodin 

přejeli do Berg-en-dalu. Tento malý, málo 

navštěvovaný kemp jsme zvolili jako další 

místo našeho pobytu. Oblast mírně hornatá 

fi   Náš expediční vůz

p   Autor článku na koni v Lesothu

s   Domorodci v Lesothu
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a skalnatá s vyhřátými kameny, kde by mohl 

spát lev, ale žádný tam nebyl. Nově jsme 

potkali jen nosorožce. Ráno, ještě za tmy, 

opouštíme bránu k napajedlu a věříme, že 

tentokrát to vyjde. Nádherné ráno, jaké umí 

vykouzlit jen Afrika, ale šelma žádná. Pomalu 

se blížíme k Malelane Gate a věříme, že 

„kočky“ na nás čekají v nějakém z příštích 

parků, když vtom se rozhrne tráva a na sil-

nici vyběhne lvice a pak druhá a za ní lvíče 

a další, třetí, páté... Neuvěřitelná podívaná, 

když se celá smečka uloží na vyhřátý asfalt 

před námi. „Tak to je něco,“ prohodí nad-

šeně dcera do cvakání spouští. Ano, to je 

něco, na co se nezapomíná. Takhle se loučí 

Kruger.

Svazijsko

Čeká nás přibližně tříhodinový přejezd 

do srdce malého samostatného království 

Svazijsko, do parku Mlilwane. S JAR mají 

měnovou unii, takže se všude dá platit jiho-

africkým randem. K jejich měně je v kurzu 

1:1, ale pozor, svazijské peníze v JAR nebe-

rou. Cesta vede přes horský hřeben typic-

kými městečky a vesnicemi. Podél silnice je 

možné koupit, na co si vzpomenete, místní 

jsou dost neodbytní prodavači. Přestože 

cestou míjíme hlavní město Mbabane, tak 

v něm nezastavujeme. Mlilwane je malý, ale 

velmi příjemný park a hlavně se v něm dá 

volně pohybovat, což je po několika dnech 

čistě automobilového safari vítaná změna. 

My jsme si naplánovali trek na nedalekou 

horu. Cestou jsme pozorovali stádečka bu-

volců a zeber a také několik krokodýlů hodu-

jících na ulovené antilopě. Hora sama je do-

minantou celého okolí. Nazvali jsme si ji sami 

pro sebe horou osudu. Jednak podle tvaru 

a hlavně díky její historii. Z této hory domo-

rodci svrhávali provinilce odsouzené k smrti. 

Cesta není dlouhá, je ale potřeba mít dosta-

tek vody. Pokud nepreferujete chůzi, tak je 

možné půjčit si kolo nebo jet na koni. Mapy 

a veškeré aktivity vám nabídnou na recepci. 

Blízko ní je nádherná hospůdka nad jezerem, 

které je plné ptactva i krokodýlů. Nabízí se 

zde mnoho možností k pozorování od veče-

ře či od piva, které tu má skvělý říz. Kemp je 

velmi jednoduchý, ale zároveň velmi útulný. 

Protože zde nehrozí nebezpečí od šelem, 

tak není oplocený a zvířata se pohybují také 

uvnitř. Tak vás při cestě do umývárny může 

potkat rodinka prasat bradavičnatých či 

krásný samec nialy. Několikrát v týdnu zahoří 

do noci velký oheň a personál připravuje 

malé vystoupení pro nocležníky. Nádherné 

domorodé písně a tance samovolně rozvlní 

i vás. Po dvou dnech vyrážíme dál na jih 

a zpět do JAR.

Hluhluwe a zátoka 
svaté Lucie

Kwa-Zulu Natal, velmi významná provincie 

s jistou dávkou vydobyté samostatnos-

ti – tam teď míří naše kola. Do nádherné 

rezervace Hluhluwe – Umfolozi. Tento park 

na východě Dračích hor je známý především 

svým úspěšným programem na záchranu 

nosorožců. Je mírně kopcovitý a málo na-

vštěvovaný. Nosorožce tu potkáte doslova 

na každém kroku, ale ani o ostatní zvířata 

není nouze a nechybí tu ani lvi. V parku se 

dá spát pouze v chatičkách, ale není pro-

blém navečer park opustit a vrátit se ráno 

nebo jej prohlédnout během jednoho dne 

a pak přejet do St. Lucie, malebného klidné-

ho městečka na pobřeží Indického oceánu. 

V blízkosti je řada na život bohatých mokřa-

dů a světoznámá zátoka stejného jména, 

kde dochází k mísení mořské a sladké vody. 

Prohlídka zátoky je nejlepší z lodí, které 

vyplouvají během celého dne. Hroší rodinky 

na břehu i ve vodě a nenápadné pásy kroko-

dýlů jsou z vody mnohem lépe pozorovatel-

né. Samotná plavba je obohacena o zasvě-

cený výklad s množstvím informací a faktů. 

Městečko jako takové je velmi klidné a nás 

zlákalo několik místních restaurací. Nabídka 

menu je bohatá a kromě mořských živočichů 

a ryb je možné ochutnat i steak z krokodýla. 

Blízko zátoky je velký kemp, ale pokud máte 

jen trochu strach z hrochů na noční vycház-

ce, pak zvolte raději některý z penzionů. 

Na druhou stranu se v kempu ještě nikomu 

VARIANT JAK ZDOLAT STOLOVU HORU JE MNOHO, 

NEJSNAZŠÍ JE LANOVKA S OTÁČEJÍCÍ SE PODLAHOU.

i   Děti u řeky v Dračích horách

p   Chapmanova silnice

s   Kempování v Tsitsikamě
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nic nestalo. Když nebudete po setmění 

chodit pěšky podél zátoky, tak žádné velké 

nebezpečí nehrozí. Pokud nechcete pozoro-

vat zvířata ještě v blízkém parku Cape Vidal, 

stačí na návštěvu jeden až dva dny.

Dračí hory a Lesotho, 
království koní

Tyčí se jak hradba a vystupují do mraků. 

Dračí hory. Místo řek a říček, plochých vr-

cholů a bludných cest. Oblast Giants Castle 

je jedna z nejhezčích. Cesta končí v kempu, 

kde není přímo místo pro obytná auta, 

ale nechají vás přespat na parkovišti pro 

denní hosty. Možností pak jsou také lodge. 

Kolem je řada krásných a různě náročných 

treků a nedaleko kempu i slavné a známé 

jeskyně s malbami Sanů. Jedno z míst, kde 

se rodilo lidstvo. Veškeré potřebné infor-

mace, mapy a hlavně vstupenky do jeskyně 

získáte na recepci kempu. Dračí hory jsou 

malebné a po stráních se volně pohy-

bují třeba antilopy losí. Je to milá změna 

po dosavadním programu. Odtud je více 

než logické pokračovat „na vrcholky hor“, 

tam se schovává horské království Lesotho. 

Tato země je od přejezdu hranic úplně jiná. 

Taková „afričtější“. Lidé jsou chudší, vesnice 

roztroušené po stráních a všude vidíte koně. 

Někteří se jen volně popásají a na jiných 

jede typický Lesoťan. Muž v holinkách, dece 

a kulichu. My máme namířeno do centrál-

ní části, do oblasti kolem Semonkongu, 

kde slepá silnice končí v malebném kempu 

za řekou – Semonkong lodge. Lesotho 

také není o safari a o zvířatech. Je o lidech, 

horách a trecích na koních či bez nich. 

Na koni je to ale typičtější a neopakovatel-

né. Koně seženete v kempu i s průvodcem 

a nemusíte ani umět příliš jezdit. Trasu 

a hlavně povahu zvířete vám vyberou podle 

vašich schopností. Nejmalebnější je vyrazit 

k nedalekým Maletsunyane Falls, které jsou 

jedny z nejvyšších vodopádů v jižní Africe. 

Jsou vysoké 192 metrů a pěšky je to cca 

hodina chůze. Semonkong je zajímavý nejen 

letištěm, kde už mnoho let nepřistálo jediné 

letadlo, ale také obchodem s lednicemi, kte-

ré nejsou v zásuvce, či s petrolejkami „Made 

in Czechoslovakia“. U místních jsme vzbudili 

údiv, když jsme pomohli dětem s koleč-

ky naplněnými barely s vodou. Děti k řece 

jezdí několikrát za den a musím přiznat, 

že je obdivuji, protože když jsem odkládal 

kolečko před chatrčí, tak jsem měl ruce 

vytahané až k zemi. Kdyby mi někdo řekl, 

že mám jet znovu, asi bych se musel hodně 

přemlouvat.

Ze Semonkongu se dá jet dvěma způsoby. 

Rychlejší cestou zpět přes hlavní město Ma-

seru a pak dál na JAR nebo přes tuto hor-

skou zemi a do JAR sjet jednou z nejtěžších 

cest, takzvaným Sani Passem. Tato cesta 

je zdlouhavá a vhodná pouze pro vozy 4x4. 

Osobně si myslím, že při první návštěvě je 

dokonce zbytečnou ztrátou času. Samotný 

Sani Pass je hraniční přechod, nejvýše polo-

žená hospoda a kemp pod nejvyšší horou – 

Thabanou Ntlenyanou (3 482 m n. m.). Ať tak 

či onak míříme buď podél pobřeží, kde se dá 

zastavit, koupat a podobně, či vnitrozemím 

k parku horských zeber.

Mountain Zebra 
National Park

Tento malý park ve vnitrozemí Východní-

ho Kapska, v suché a rozvrásněné oblasti 

zvané Karoo, je zcela jiný než všechny parky 

doposud, a proto jsme k němu zamířili. Park 

vznikl v roce 1937 vykoupením několika búr-

ských farem nedaleko městečka Cradock. 

V době jeho vzniku byla populace zdejší 

horské zebry před vyhynutím, ale ochra-

nářům se podařilo tento druh zachránit. 

Členitá údolí s náhorními plošinami poskytují 

domov také řadě dalších zvířat. K ubyto-

vání slouží jediný kemp, který má veškeré 

s   Kapské město s dominantou 

– Stolovou horou
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potřebné vybavení a v posledních letech 

i tlupu všetečných kočkodanů. Ráno jsme 

vstali velmi brzy, abychom s otevřením brány 

vyrazili do terénu. Nejeli jsme ani pár minut 

a naskytla se nám podívaná na snídající 

šakaly. Celkem početná skupinka hodovala 

na kostře pakoně a naše přítomnost je zprvu 

nijak nevyvedla z míry. U nedalekého napaje-

dla, ke kterému se ze všech stran stahovaly 

skupinky zvířat, se ve stínu stromu něco po-

hnulo. Nebylo vůbec snadné rozpoznat mla-

dého geparda ve vysoké trávě, ale nebylo 

pochyb. Byl to on. Štěstí dnes stálo na naší 

straně a od rána nám do cesty kupilo zážitek 

za zážitkem. Po několika dnech v horách 

a na cestě to bylo příjemné osvěžení. 

Ne každý zážitek byl ale pozitivní. O pár 

hodin později jsme se stali svědky, jak auto 

jedoucí v protisměru doslova vylétlo ze sil-

nice a převrátilo se přes kabinu. Členy naší 

výpravy byli i dva profesionální záchranáři, 

a tak zatímco část posádky volala rangery, 

druhá poskytovala první pomoc a stabilizo-

vala polohu. Následky nebyly naštěstí tak 

vážné, jak to zprvu vypadalo, ale náš rychlý 

zásah nám vynesl přízeň místních strážců, 

a proto nám bylo povoleno zůstat v prosto-

ru parku o něco déle, než je běžně povo-

leno. Čas kolem stmívání nám tak přinesl 

krásné scenérie divočiny, která se připravuje 

na další noc. Scenérie, které by nám byly 

jinak utajeny. Ráno, cestou k bráně, jsme 

se stavili ještě u našeho napajedla a o pár 

hodin později jsme už polykali prach silnice 

směrem na Port Elizabeth.

Tsitsikamma, mlžný prales 
na pobřeží Indického 
oceánu

Pravdou je, že ze začátku jsou naše cíle 

jeden za druhým, ale jak se blížíme k jihu, 

tak vzdálenosti mezi jednotlivými zastáv-

kami narůstají. Není to tím, že by cestou 

nebylo nic zajímavého, ale nedá se stihnout 

vše a je třeba vybírat. My jsme váhali, zda 

jet do středozemí k městu Oudtshoorn, 

kde jsou pštrosí farmy a překrásné jeskyně 

Cango Caves, a nebo do oblasti mlžného 

pralesa v Tsitsikammě. Pro tentokrát vyhrála 

Tsitsikamma. Uprostřed pralesa se na po-

břeží Indického oceánu otevře překrásný 

kemp. S nadstandardním vybavením, 

s překrásnými scenériemi a skvělou restau-

rací. Když získáte místo přímo u pobřeží, 

tak se vám odtud nebude už nikdy chtít. 

Já osobně si takhle představuji ráj! V okolí 

vedou stezky pralesem či je možné sjíždět 

závěrečný úsek řeky a doplout až do oce-

ánu. Od něj to v noci pěkně fouká, ale pro 

gril, stíněný malou zídkou, to je akorát. 

V okolí se dá navštívit řada měst jako třeba 

Knysnu či Plettenberg Bay. Celá oblast je 

známá pod názvem panoramatické silnice 

„Route 62“. My po pobřeží pokračujeme dál 

směrem na Kapské Město. Cestou si ještě 

zajedeme na Střelkový mys, který je nejjiž-

nějším místem africké pevniny. Je to místo 

BYLO BY SKORO NEODPUSTITELNÉ NENAVŠTÍVIT MYS DOBRÉ 

NADĚJE, I KDYŽ SE JEDNÁ O VELMI TURISTICKÉ MÍSTO.

i   Mys Dobré nadějeNejjižnější místo Afriky 

– Střelkový mys
i

i
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skoro opuštěné a zapomenuté. Do noci 

svítí jen maják a za ním na parkovišti se 

dá bez problémů kempovat. Podle mohyly 

se zde potkává Indický oceán s Atlantic-

kým, ale jejich vody se mísí v celém pásmu 

kolem Kapského poloostrova. Opravdovým 

zážitkem je východ slunce, na který jsme si 

přivstali, a nikdo nakonec nelitoval, že musel 

opustit teplo a stát na větrném a skalnatém 

pobřeží.

Kapské Město, Stolová hora 
a mys Dobré naděje

Blíží se konec první poloviny naší cesty 

a tím je překrásné Kapské Město. Kdyby-

chom hledali, tak by nebyl problém nalézt 

kemp, ale záměrně jsme zvolili malý penzion 

nedaleko centra, kterým je starý přístav 

zvaný Waterfront. První večer jsme navštívili 

místní pivovar a ochutnali skvělé plody moře. 

Zároveň si určili priority, co chceme navštívit 

a shlédnout. Stolová hora, která je viditelnou 

dominantou, se nedá opominout. Variant 

jak ji zdolat je mnoho, nejsnazší je lanovka 

s otáčející se podlahou, ale vystoupat si 

na vrchol po některé z mnoha cest je větší 

zážitek. Cestou se nabízí množství neopa-

kovatelných výhledů a na vrcholové náhorní 

plošině vás odmění kromě vychlazeného 

piva výhled nejkrásnější. Jako dobré se nám 

ukázalo využít lanovku jednosměrně cestou 

dolů, což ušetří čas i kolena. Velmi populární 

je také mořské akvárium Two Oceans, před 

kterým na slunečních paprscích odpočívá 

množství lachtanů, a je zde také pevnost 

z doby kolonie. Kdo nechce vše obcházet 

pěšky, najímat taxi či se v provozu motat 

vlastním vozem, může využít autobus Hop 

On – Hop Off, který jezdí i daleko za sa-

motné město a propojuje vše zajímavé. Dá 

se využít i k návštěvě některého z mnoha 

místních vinařství, protože Kapský poloost-

rov je Mekkou jihoafrického vína již od dob 

holandského zakladatele města Jana van 

Riebeecka. Za návštěvu stojí i místní bota-

nická zahrada. 

Bylo by skoro neodpustitelné nenavštívit 

mys Dobré naděje, i když se jedná o velmi 

turistické místo, a nedalekou pláž Boulders. 

Žijí tu stovky tučňáků brýlových, kteří zde 

tvoří nejsevernější kolonii tohoto druhu. Důle-

žité je zmínit, že obě místa jsou národními 

parky, a proto mají otevírací dobu, což může 

někoho nemile překvapit. Na jednu z cest 

je pěkné zvolit si placenou silnici Chapman 

Route, která se vine nad oceánem s desít-

kami výhledů a s odpočívadly, kde je možné 

pozorovat okolí, na některých grilovat a před 

Kapským Městem je u ní i řada pláží a mož-

ností ke koupání.

Závěrem první části

Popisovaná cesta trvala 22 dní, včetně letů. 

Je to minimum. Každý den navíc umož-

ní zvolnit či přidat něco dalšího a o to zde 

opravdu není nouze. My v tuto chvíli, kvůli 

dceři, která musí do školy, odlétáme zpět, 

ale v srpnu budeme pokračovat ze stejného 

místa dalších 30 dní dál do Namibie, Bots-

wany, Zimbabwe a zpět do Johannesburgu. 

Cesta se dá jet v jednom kuse a řada Něm-

ců či Britů ji tak jezdí. Unikají před zimou 

a snižují náklady za jeden let. Samozřejmě 

se dá jet jen jedna z částí, či prodleva mezi 

nimi může být i mnohem delší. Takže příště 

opět v Kapském městě a pokračujeme dál, 

protože kempování pod Jižním křížem si vás 

podmaní. f

Text a foto Jakub Moravec

Všechny národní parky na území JAR jsou 

státní a veškeré informace o nich, a hlavně 

o kempech, jsou na www.sanparks.org. 

Informace o oblasti Giants Castle najde-

te zde www.giantscastle.info. Pozor 

při hledání na internetu, protože u mnoha 

jmen se budou objevovat nejprve soukro-

mé a komerční rezervace či rezorty, které si 

zaregistrovaly zajímavé domény. Do těchto 

zemí jsou potřebná očkování, a to určitě 

proti žloutence a břišnímu tyfu. Na úvaze 

každého z vás je, zda užívat antimalarika. 

U této části cesty mi to přijde zbytečné. 

U druhé části si netroufnu radit, ale my jsme 

je neužívali.

Informace
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ZE ŠPANĚLSKA 

JINUDY
ANEB KDYŽ SE VÁM NECHCE RYCHLE DOMŮ
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Ve vnitrozemí Španělska nás nejvíc překva-

pila naprostá absence karavanů. Po Maro-

ku a obytnými auty přeplněném přístavu Al-

geciras to byla nečekaná změna. Za čtrnáct 

dní španělským vnitrozemím jsme potkali je-

diný karavan. Nebyli jsme překvapeni sami. 

Námi byli na konci března zase zaskočeni 

Španělé. Jen první noc na jihu Andalusie si 

nás nikdo nevšímal. Další večery, kdeko-

liv jsme zastavili, nás někdo zaznamenal. 

A pravděpodobně také zavolal místní policii: 

„Jeďte se podívat na tu divnou dodávku, 

co stojí v olivovém sadu, na polní cestě...“ 

A místní policie sedla do auta a vydala se 

na krátký výlet. Podívala se, uviděla dva 

„staříky“, zamávala a odjela. Nikdy nám nic 

neřekla. Výjimkou byla tzv. area recretiva, 

někde zvaná area merendos. Tam v létě 

kempují i sami Španělé, a zřejmě proto 

nebylo nutné na nás upozorňovat. Takovým 

místem byla několikakilometrová „pikniko-

vací“ plocha podél řeky Jandula pod její 

přehradou Embalse del Encinarejo severně 

od města Andújar.

Kde jsme spali, 
když jsme nespěchali

Bylo-li sucho, spali jsme všude, kde se 

nám líbilo. Když pršelo nebo hrozil déšť, tak 

všude tam, kde nebyla načervenalá hlína 

hrozící rozmáčením. Nejvíce lilo při průjezdu 

zajímavým přírodním parkem Las Barde-

nas a nám nezbylo, než ho pouze projet. 

Na těch několika málo parkovištích, která 

zde jsou, se nedalo ani zastavit, protože i ta 

se změnila na blátivé pasti. Skončili jsme až 

na okraji nejbližší vesnice pod borovicemi. 

Kolem přejelo několik osobních aut a pro-

hlédlo si nás. Pak za námi zaparkoval traktor 

a my spali v klidu až do rána.

Podle mapy se dají vyhledat parkoviště 

na noc u poutních kostelů nebo kostelů 

na vyhlídkových místech. Takové bylo napří-

klad parkoviště u poutního kostelíku Santua-

rio Nusa Seňora Virgen de la Sierra severně 

od Puertollano (plno zde bude pouze o třetí 

neděli v květnu, kdy je zde romería – pouť). 

Je to jedno z mála míst, kde se na naší zpá-

teční cestě dala nabrat pramenitá nechloro-

vaná voda. Kašnu u svatyně zdobila tabulka 

nepitná voda a místní ze širokého okolí ji zde 

nabírali do kanistrů. Jak nám vysvětlili, neu-

pravovaná voda je podle hygieniků a předpi-

sů EU vždy nepitná.

f   Bílá města jsou typická především 

pro Andalusii.

Obvyklá návratová cesta z jihu Španělska vede po dálnicích 

více méně kopírujících pobřeží. My ale chtěli jet jinudy a hlavně 

jsme se chtěli znovu zastavit ve francouzských Lurdech. 

Rozložili jsme přehlednou mapu, vzali pravítko, narýsovali 

přímku a vybrali k ní nejbližší silnice. Z Lurd jsme zamířili co 

nejkratší cestou na Lyon a do Prahy. Najeli jsme jen o pět set 

kilometrů víc. Stály za to? Posuďte sami.
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Dokonalá místa jsou i u přehrad, jen se člo-

věk nesmí trefi t do víkendu, kdy je na březích 

přehrad plno a hodně živo. Nádherné místo 

s vyhlídkou na přehradní jezera jsme našli 

u komplexu tří přehrad u vesničky Ardales. 

Hráze jsou moderní i staré a celkový dojem 

včetně skal okolo je na jedničku.

Nelze opominout první noc zpáteční ces-

ty, kdy jsme spolu s dalšími minimálně 

padesáti obytnými auty spali v Algeciras 

u sjezdu 112 ze silnice E75 (na kterou se 

najede z přístavu). Na velké parkoviště pod 

samoobsluhou Mercadona nás všechny na-

vedla mapka, kterou jsme dostali při koupi 

lístků na ferry do Maroka v agentuře Viajes 

Normandie (CARAVAN 5/2014). Všechna 

obytná auta měla za okny suvenýry ze své 

cesty marockou islámskou zemí a všichni 

se vydali do Mercadony pro sýry, nějaký ten 

salámek či vepřové a hlavně pro víno nebo 

pivko.

Co zajímavého najdete 
po cestě

Slovo najdete není použito náhodně, mnoho 

míst není uvedeno v průvodcích a my je 

opravdu našli. Někdy jsme je vyčetli z mapy, 

jindy se nám podařilo dobře zabloudit. I když 

první zastávku po cestě zpět jsme rozhodně 

objevovat nemuseli – Gibraltar. Jet dovnitř 

obytným autem je holý nerozum, my našli 

parkoviště u příjezdové cesty a šli pěšky, 

i když lepší by bylo kolo.

f   Pohoří severně od Rondy

s   Přehrada Combe de Guadalhorce 

na řece Turon nedaleko Ardales je 

z roku 1921. Je pečlivě udržovaná 

a o víkendech jsou její břehy hodně plné.
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Po cestě na Rondu (rodiště španělské ko-

ridy) je dost provoz, ale před Gaucinem se 

dá najít u silnice pár pěkných míst na noc 

s výhledy. V Rondě je u centra parkoviště 

dost unikátní tím, že se platí po minutě, a asi 

díky tomu na něm bývá mimo hlavní sezonu 

volno. Zato ve městě volno není nikdy – je 

příliš známé. O tom svědčí i to, že jedna 

z jeho vyhlídek se jmenuje po japonském 

sponzorovi.

Za přehradami u Ardales je nádherná straši-

delná soutěska El Chorro, kterou vede vlak 

a tzv. Královská cesta, kdysi vodovod a ob-

služná cesta pro železnici. Je železnými tra-

verzami upevněna až ve stometrové výšce 

nad hladinou říčky na kolmých stěnách sou-

těsky. Při nebezpečné stavbě nepřišel nikdo 

o život, protože vláda zaplatila vojenské 

odborníky. Později zde o život přišlo několik 

turistů a soutěska byla uzavřena. Od března 

2015 je po rekonstrukci opět otevřena. Více 

o ní najdete na www.elcaminitodelrey.info.

V provincii Jaen si člověk užije olivových 

sadů a neprší-li, dá se na sjezdech do nich 

spát, krajina je místy dost opuštěná. Je to 

největší plocha na světě, kterou člověk osá-

zel stromy – 4 500 km2 olivovníků. Nedivím 

se, že Španělsko je největším výrobcem 

olivového oleje na světě.

Madrid jsme objeli východně dost velkým 

obloukem. Oblast je upravená, zemědělská, 

s vinicemi, nic na první pohled nesvědčí 

o hospodářské krizi. Jen moc míst na za-

stavení v ní není. Pak silnice stoupají až 

do tisíce metrů a v přírodním parku Alto Tajo 

borovice a stálozelené duby postupně vy-

střídají tuje se zvláštně zvrásnělými kmeny. 

U Ebra i v přírodním parku Las Bardenas, 

kam jsme si kousek zajeli, bohužel pršelo, 

ale tato část Bardenas se stejně ukázala 

mnohem méně fotogenickou než severní 

část, kterou jsme už měli hodně z ruky a vi-

děli ji při jedné ze svých předchozích cest 

do Španěl.

V Aragonu se sluší zastavit v malém městeč-

ku Sos del Rey Catolico, které je rodištěm 

sjednotitele Španělska Ferdinanda Aragon-

ského, zvaného též Ferdinand Catolico. 

Jeho manželka, Isabela Kastilská, samo-

zřejmě zvaná Isabela Catolica, se narodila 

v dnes stejně malém městečku Madrigal de 

las Altas Torres, které také stojí za návštěvu. 

To bohužel po cestě nebylo, ale byli jsme 

v něm už dvakrát. Sos del Rey je také zapo-

menutý a plný historických staveb, které ne-

můžete najít jinde než na severu Španělska.

Posledním městem před hranicemi byla pro 

nás Jaca, jíž se s námi Španělsko skvěle 

f   Soutěska El Chorro. Můstek přes 

soutěsku je starý akvadukt, vpravo 

jsou vidět zbytky cesty.

s   Severně od přehrady Embalse del 

Encinarejo na řece Jandula je přírodní 

park, kde žije vzácný rys iberský. 

Jak nám řekl strážce parku, za dvacet 

let ho zahlédl jen jednou.

ZA PŘEHRADAMI U ARDALES JE NÁDHERNÁ STRAŠIDELNÁ 

SOUTĚSKA EL CHORRO, KTEROU VEDE VLAK 

A TURISTICKÁ STEZKA.
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rozloučilo. Chtěli jsme se zásobit olivovým 

olejem, vždyť litr stojí i necelá tři eura. A okraj 

Jaky nás uvítal skvělou velkou moderní 

Mercadonou s pohodovým parkovištěm. Až 

projedete Španělsko a budete si pamatovat, 

jak jste v přeplněných centrech u Mercadon 

marně zkoušeli zaparkovat, pak tuhle „sá-

mošku“ v Jace oceníte.

Do Francie jsme plánovali vstoupit přes 

průsmyk Somport (1 640 m n. m.). Ale 

když v Bardenas pršelo, v Pyrenejích byla 

vánice. Španělé sice svou stranu silnice 

č.330 vyčistili, protože vede do lyžařského 

střediska Candanchu, a navíc hřálo naplno 

slunce, ale za bývalou celnici dali Francou-

zi tabulku route barre + nebezpečí lavin 

a silnici neprohrnuli. Vždycky prý počkají, až 

sníh odtaje. Nezbylo, než se devět kilometrů 

vrátit a podjet hlavní hřeben Pyrenejí téměř 

devítikilometrovým neplaceným tunelem 

Somport. Na druhé straně průsmyku čekalo 

překvapení. Po suché, stěží narašené před-

jarní mesetě nás severní francouzské údolí 

s dostatkem vláhy přivítalo zelení, petrklíči 

a pampeliškami.

Země obytných aut

Francie je zemí obytných aut a i ve všed-

ních dnech v dubnu jsme je potkávali 

všude, dokonce i na vesnických úzkých 

silničkách. S parkováním na noc je ale 

na vedlejších silnicích problém. Proč by 

byla parkoviště tam, kde jezdí osobá-

ky z vesnice do vesnice nebo traktory 

na pole? Přesto jsme našli tři vynikající 

klidná a krásná místa na nocleh. V případě 

nouze se dá nocovat na parkovištích u vel-

kých samoobsluh.

Po přejezdu Pyrenejí, ještě západně před 

Lurdy, u silnice 918 v lese Bois du Bager 

(jméno je uvedeno v podrobném autoatlase 

Michelin) zůstáváme na parkovišti u skládky 

dřeva mezi vysokými buky. Pokud má v au-

toatlase les svoje jméno, dá se čekat, že 

slouží k rekreaci a bude v něm určitě slušné 

parkoviště, kde se obvykle dá spát.

Východně od svatyně Lurdy stojí u silnice 

D 938 zrekonstruovaný hrad Mauvezin. 

Z jeho parkoviště se dá navíc udělat ho-

dinová okružní procházka, aby se člověk 

po jízdě trochu protáhl. Následující zajímavé 

místo se specifi ckou atmosférou je přibližně 

o 150 kilometrů dál na východ u kanálu 

du Midi – vesnice Gardouch u silnice 622. 

Uvidíte ho z mostu přes kanál, u kterého 

FRANCIE JE ZEMÍ OBYTNÝCH AUT A I VE VŠEDNÍCH 

DNECH V DUBNU JSME JE POTKÁVALI VŠUDE.

i   Místo historicky významné hlavně 

pro Španěly, městečko Sos del Rey 

Catolico, rodiště Ferdinanda 

Aragonského

f   Francouzský hrad Mauvezin stojí 

u malé vesničky, ale parkoviště 

má hodně velké.
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si zase při procházce (nebo na inlinech 

či na kole) můžete protáhnout tělo. V létě 

u zdejší propusti ale místo na parkování 

najdete stěží.

Aglomerace Lyon se dá bez problémů objet 

po neplacených dálnicích a od nájezdu 

u Firminy západně od Lyonu po odbočení 

na silnici 1083 východně od Lyonu prosviš-

títe sto kilometrů. Dál je krásné parkoviště 

u ptačího parku u Villars, ale je na něm zá-

kaz nočního stání. Pak jako obvykle nastala, 

co se spaní týče, improvizace podle únavy 

řidiče a podle počasí.

U sousedů

V Německu jsme už potřetí spali u Rýna 

a večer před usnutím pozorovali dlouhé 

nákladní lodě plující po řece i celou noc. 

Až napotřetí jsme našli jednoduchý pří-

jezd na toto „naše“ návratové parkoviště. 

Chce to vyjet z dálnice A5 sjezdem číslo 

51, dojet po silnici č. 500 šest kilometrů 

k Rýnu a podél vody zpět něco přes jeden 

kilometr. Obytná auta spala i na druhé, 

francouzské straně, kam pokračuje silni-

ce. Tak šťastnou cestu a nezapomeňte 

v cizině s úsměvem mávat na policajty, ať 

už mají na autě nápis guardia civil nebo 

gendarmerie (ale po návratu to doma raději 

nezkoušejte). f

Text Irena Páleníčková

Foto Jiří Páleníček

NAŠE CESTA

Algeciras-Praha celkem 2 450 km, a pro-

tože jsme opravdu nepospíchali, tak 24 

dní (a stejně jsme svůj příjezd načasovali 

do prvních dubnových mrazivých dní, takže 

poslední den cesty v Čechách padal déšť 

se sněhem).

TRASA

Algeciras-Gibraltar-Ronda-Antequera-Ar-

chidona-Priego de Cordoba-Andújar-Puer-

tollano-Cuidad Real-Malagon-Villaframca-

-Villacaňas-Horcajo-Huete-Cifuentes-Puerto 

de Malanchón-Calatayud-Tudela-Ejea-Sos 

del Rey Catolico-Jaca-tunel Somport-

-Lurdy-objezd Toulouse jihem-objezd Albi 

jihem-St.Afrique-Millau-Mende-Le Puy-

-objezd Lyon jihem-Bourg en Bresse-Lons 

le Saunier-Besancon-Belfort a 29 km před 

hranicí s Německem najedete z D 83 na již 

neplacenou dálnici na Mulhause. Průjezd 

Německem už popis nepotřebuje. Nafta 

od supermarché u Hericourtu (před Belfor-

tem) nám vydrží v pohodě až domů.

MAPY

Španělsko: Euro-atlas 1:300 000 koupeno 

v Čechách

Francie: Atlas Routier France od Michelin, 

1:200 000 – jiný atlas pro Francii neku-

pujte, bezchybné označení silnic i čísla 

těch nejmenších jsou v atlase uvedena 

a souhlasí. K dostání v každém velkém su-

permarché, můžete koupit v supermarché 

na východním okraji Hericourtu, až budete 

brát naftu.

POČASÍ

Jeli jsme od 21. 3. do 14. 4. Ráno byla dost 

zima (ve Španělsku jsme jeli i 1 200 m n. m.), 

dost zataženo, deště i bouřky. Krásně bylo 

až ve Francii.

Informace

i   Pyreneje po cestě k průsmyku Somport
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Obě zmíněná horstva také zásadně spolu-

vytvořila obraz krajiny, kde se nyní střetávají 

hranice Rakouska, Itálie a Slovinska. K nim 

je třeba ještě připojit Karavanky a pak sa-

mozřejmě Gailtalské i Karnské Alpy, jejichž 

členitými hřebeny je údolí Gailtal sevřeno. 

Ačkoli stále zůstáváme na území Rakouska, 

tak celý Gailtal mnohem více evokuje Slovin-

sko. Uprostřed luk se tyčí dřevění „kozolci“, 

otevřené zastřešené seníky s charakteristic-

kou žebříkovou konstrukcí, původní kamen-

né vesnické chalupy jsou na hony vzdáleny 

typickým tyrolským srubům a řada míst-

ních toponym zní úplně jinak než německy. 

„Ještě před sto lety obývala Gailtal početná 

slovinská menšina,“ vysvětlil mi zdejší rodák 

a dodává, že hlavním centrem Slovinců býval 

blízký Hermagor. 

Oslnivě bílé hory a skvělé možnosti ke koupání učinily z jihu 

rakouských Korutan špičkovou destinaci nejen pro letní cesty. Hlavní 

těžiště turismu se tu točí hlavně okolo známé riviéry na březích 

azurově modrého jezera Wörther See. Podstatně méně prozkoumaný 

region Korutan představuje údolí Gailtal, které je situováno 

jihozápadně od Villachu. Tato oblast se díky své atraktivitě dokonce 

může odvážit soupeřit s blízkými Dolomity či Julskými Alpami.

KOUZELNÝ GAILTAL 
NA JIHU KORUTANC
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Teď jsou ale tamní Slovinci takřka asimilo-

váni. Italskou atmosférou zase dýchají ven-

kovní terasy zdejších restaurací překypující 

dekorativními palmami i prohřáté borové lesy 

protkané nehostinnou pustinou rozeklaných 

stěn. Zatímco ranní Vídeň se třásla sychra-

vým deštěm, u Klagenfurtu se turisté poho-

dlně slunili. A sotva jsem dorazil k maleb-

nému jezeru Pressegger See, prudký závan 

horkého vzduchu mi okamžitě prozradil, že 

mě čekají příjemné dny.

Vyšperkovaný jubilant

O ty se především postaral sezonní kemp 

Naturpark Schluga Seecamping, který 

je součástí rodinného podniku Schluga 

Camping Welt. Tato fi rma dále provozuje 

celoročně otevřený kemp Schluga Cam-

ping Hermagor v Hermagoru – Obervellachu 

a taktéž apartmánový rezort umístěný přímo 

u jezera Pressegger See. A jelikož se Schlu-

ga Camping Welt před pár lety samostatně 

prezentoval v rámci veletrhu Caravaning 

Brno, bylo ihned jasné, odkud přišla inspira-

ce k putování do Gailtalu.

Hosté kempu si mohou vybrat mezi kom-

fortními a standardními parcelami. Mě 

chytly za srdce standardní. Nejen kvůli 

příznivější ceně, ale pro příjemný stín s vůní 

lesa. K harmonickému souznění s přírodou 

přispívá i soudobý a architektonicky velmi 

zdařilý objekt recepce. Dostatek soukromí 

zabezpečuje soustava terásek, mezí a křovin 

oddělujících jednotlivé parcely, případně 

skupiny parcel. A i ty standardní poskytují 

dostatek životního prostoru. 

Středu kempu zcela atypicky dominuje pa-

nenská louka. Děti zde mohou využít klubov-

nu či hřiště, dospělí společenskou místnost 

a všichni dohromady restauraci. Nechybí ani 

obchod. Byť je otevřen pouze krátce dopo-

ledne. Sotva jsem se ubytoval, automaticky 

jsem obdržel nesmírně důležitý oranžový ná-

ramek. Ten opravňuje k bezplatnému vstupu 

na privátní pláž apartmánového rezortu 

Schluga, která je vzdálena zhruba 200 met-

rů. Travnatá pláž vyjma křišťálově čisté vody 

nabízí písčitý břeh s mírným vstupem. Dále 

i   Časné ráno u jezera s pohledem 

k hraničnímu hřebenu. Za ním začíná 

Itálie.

f   Pressegger See od útesů Mutter 

Gottes Felsen. Jedna z tamních 

skalních věží nápadně připomíná 

siluetu Madony. Možná proto 

obdržela skaliska toto pojmenování.

p   Písčitý vstup do vody zajišťuje 

pohodlné koupání.

AČKOLI STÁLE ZŮSTÁVÁME NA ÚZEMÍ 

RAKOUSKA, TAK CELÝ GAILTAL 

MNOHEM VÍCE EVOKUJE SLOVINSKO.
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zahrnuje atrakce pro děti, letní bar, sprchu, 

toalety a půjčovnu šlapadel. Nicméně psům 

je koupání zakázáno.

Vlastní Pressegger See působí dojmem 

romantického inkoustového oka uprostřed 

údolní nivy. Oproti mnoha alpským jezerům 

se sice jeví jako trpaslík, ovšem pyšní se jed-

nou významnou předností: protože dosahuje 

poměrně nízké hloubky, běžně se prohřeje 

na jadranských 28 °C. Kromě koupání pobyt 

v kempu zpestří bohatá škála doprovodných 

programů: bezplatné degustace vín, zumba, 

nevšední výlety s kvalifi kovanými průvodci 

a spousta dalších profesionálně zorganizo-

vaných akcí. 

Naturpark Schluga Seecamping je zároveň 

začleněn do regionálního projektu Camping-

sterne Card, díky němuž získáváte zajímavé 

slevy ve vybraných restauracích, obchodech 

nebo během volnočasových aktivit. Loňská 

sezona přinesla podnikům Schluga radostné 

jubileum. Oslavily totiž úctyhodných šedesát 

let existence fi rmy. Pro mne, jakožto klienta, 

přinesly kulatiny milé překvapení: sedmičku 

pečlivě vychlazeného bílého vína se spe-

ciální etiketou gratis! Poslední šok zna-

menala doporučenka, kterou mi recepční 

vtiskla spolu s účtem. Prostě pokud se vám 

Naturpark Schluga Seecamping zalíbil a vy 

jste jej následovně doporučili svým známým, 

ve chvíli, kdy sem přijedou poprvé a předloží 

originální vyplněný formulář s vaší referencí, 

je čeká sleva. 

Z extrému do extrému

Spektrum zážitků z pobytu u jezera Pres-

segger See ohraničují dva extrémy. První 

příchozího omráčí už při cestě tam. A nese 

Kempování v Gailtalu a okolí

Celý Gailtal je natolik přitažlivý, že zde 

pochopitelně najdeme více kempů. Vedle 

jezera Pressegger See rovněž leží kemp 

Max. Další dva kempy jsou v nedalekém 

Sankt Georgen. V Hermagoru – Obervel-

lachu existuje ještě kemp Flaschberger. 

Naopak výše proti proudu řeky Gail lze 

využít kempů u Reisachu Kötschach-Mau-

tenu a Liesingu. O kousek dál k severu, 

za hřebenem Karnských Alp, v téměř 

tisícimetrové výši leží jezero Weissensee. 

Rozlehlé a hluboké. „Pár nocí jsme tam 

spali uvnitř  hezkého kempu. Weissensee 

nás totálně dostalo. Zejména neuvěřitelnou 

čistotou vody, která je ofi ciálně certifi kována 

jako pitná,“ svěřili se krajané, s nimiž jsem 

se před lety potkal na cestách. A u opěvo-

vaného Weissensee si můžeme vybrat ze 

dvou kempů. 

Nenáročný výlet

Dotknout se velehorské nádhery Alp bez 

velké námahy je možné díky Nassfeldu. 

Do tohoto známého centra lyžování na hra-

nici Rakouska a Itálie vede horská silnice. 

Pozor, vozidla s karavany sem mají vjezd 

zakázán.

www.schluga.com

www.naturarena.com
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Informace

i   Čelní trakt kempu Naturpark Schluga 

Seecamping. Naše vlajka je zobrazena 

vysoko na čestném místě.
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jediné jméno – hory. Ohromný masiv Dob-

ratsch přesvědčivě napoví, že přilehlé Alpy 

budou magickým eldorádem ostřílených 

horalů. Kolmé skalní stěny, bezedné srázy 

a obtížně schůdná suťoviska tvrdě otestují 

vaši fyzičku. Místo pohodlných hřebenovek 

prošpikovaných stylovými chatami se dočká-

te vyčerpávajících výstupů divokou krajinou 

korunovanou matnou siluetou rozšklebené-

ho Triglavu. Ihned za horní ohradou kempu 

začíná velmi těžká výstupová cesta na dvou-

tisícový štít Vellacher Egel. Od jeho vrcholu 

vás sice dělí vzdálenost pár kilometrů, ovšem 

s šestnáctisetmetrovým převýšením. Přesto 

i nekompromisním odpůrcům pohybu dopo-

ručuji se alespoň cvičně vyškrábat k vyhlídce 

nad kempem. Odtud krásně spatří celé jeze-

ro z ptačí perspektivy: loučím se s vyhlídkou 

a opatrně míjím poměrně častá skalní řícení. 

Najednou pod lesní cestou registruji nepří-

jemný šelest valícího se kamení. Nervózně 

pohlížím dolů. Zničehonic hledím tváří v tvář 

stádečku kamzíků. Chvíli strnuli, ale sotva mě 

zaregistrovali, okamžitě se rychle rozprchli 

do bezpečí. Překvapilo mne, že se drží tak 

nízko. „Ano, pohybují se ve skalách nad je-

zerem,“ potvrdila mi následující den cyklistka. 

„A někdy nám dokonce chodí do zahrádek 

na salát,“ dodala. Druhý extrém klasicky zna-

mená koupání, slunění a sladké nicnedělání 

obohacené pasivním pozorováním nádher-

ných scenérií. Případně se najde též rozumný 

kompromis. Například procházka značeným 

okruhem okolo jezera a odpolední malý výlet 

k troskám hradu Khünburgu. f
Text a foto Jakub Hloušek

f   Vstupní brána hradu Khünburgu. 

Z kempu se k němu dostanete 

lehkou chůzí během cirka padesáti 

minut.

p   Během procházky osadou 

Pressegger See se mi podařilo 

natrefit na půvabný gotický kostelík.

s   Z horských panoramat u blízkého 

a snadno dostupného Nassfeldu 

se tají dech.
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Kemp nabízí velmi prostorná parcelovaná 

místa pro stany a karavany a dokonce také 

komfortní místa s vlastním sanitární zaříze-

ním (sprchou a záchodem) přímo na uby-

tovacím místě. Dále se pak můžete ubyto-

vat v plně vybavených mobilních domech 

a apartmánech. 

Ubytovaným je k dispozici moderní sanitární 

zařízení s teplou vodou ve sprchách již 

v ceně. Samozřejmostí je i sanitární míst-

nost pro imobilní hosty. K dispozici jsou 

také pračky a sušičky prádla. Jako novinku 

roku 2015 zde dokonce naleznete profe-

sionální myčku nádobí. Užijte si komfortu 

i na dovolené a nechte si nádobí jen za mír-

ný poplatek (15 Kč) umýt během pouhých 

tří minut! 

Pokud si o dovolené rádi odpočinete i od va-

ření, navštivte místní bistro-restaurant s tera-

sou s krásným výhledem na rybník a okolní 

krajinu. V areálu naleznete krytý vyhřívaný 

bazén o velikosti cca 100 m2. V části ba-

zénu, která je vyhrazena dětem, je hloubka 

vody 30–60 cm, ve zbývající části je hloubka 

160 cm. Vodní plocha Bucek je pak vhodná 

nejen ke koupání, ale můžete si zaskákat 

na vodní trampolíně, nebo se projet na loď-

ce, surfu nebo šlapadle. 

Jedná se o kemp zaměřený na rodiny 

s dětmi – naleznete zde tedy nejen dětská 

hřiště, trampolíny, houpačky a klouzačky 

a stoly na stolní tenis, ale v hlavní sezoně 

(11. 7.–14. 8.) v kempu probíhají i profesio-

nální animační programy pro děti. K večerní-

mu posezení s přáteli pak jistě uvítáte cent-

rální ohniště. Je zde ale striktně dodržován 

noční klid. Pokud tedy hledáte kemp pro 

bujaré vyžití dlouho do noci, zpěv u kytary 

a podobně, budete zklamáni – žádný kemp 

nemůže být určen každému. Pokud ale hle-

dáte místo, kde přes den relaxujete a v noci 

si odpočinete, pak jste zde na správném 

místě. 

V okolí pak můžete navštívit hrad Karlštejn, 

Křivoklát, Koněpruské jeskyně, zámek Hořo-

vice, ZOO Zájezd, železniční muzeum v Luž-

né u Rakovníka, nebo každou neděli trhy 

v Ředhošti. V letních měsících se křivoklát-

ské lesy stávají pravým houbařským rájem.

Celý areál je oplocen, vjezd hlídán závorami. 

Recepce kempu je otevřena od 8 do 12.30 

a od 13.30 do 18 hodin, pro nově příchozí 

hosty do 22 hodin. f

www.CAMP.cz  

Průvodce kempy na internetu 

i v mobilním telefonu

Camping Bucek naleznete na západ od Prahy, u městečka Nové 

Strašecí, na břehu vodní plochy Bucek. Nejedná se, jak by snad zmínka 

o lokalitě křivoklátských lesů mohla nabádat, o kemp určený pro 

čundráky a „lesní muže“, ale naopak o komfortně vybavený ****kemp 

pro rodinnou dovolenou.

RODINNÝ KEMP 
V KŘIVOKLÁTSKÝCH LESÍCH

Camping Bucek

Otevírací doba:  od 1. 5. do 6. 9.

Orientační ceny za noc: 

Stanové místo (včetně 2 osob) 345–540 Kč

Karavanové místo 
(včetně 2 osob) 510–680 Kč

Apartmány (včetně 2 osob) 700–1 200 Kč

Mobilní domy
(včetně 4 osob) 1 300–2 400 Kč

GPS: 50° 10´ 12´´ N, 013° 50´ 20´´ E

www.campingbucek.cz
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V údolí řeky Olšavy můžete nedaleko centra 

městečka nalézt příjemný relax v areálu 

Eurocampingu Bojkovice. Vše je snadno 

dostupné v místě a během desetiminuto-

vé chůze se cítíte mimo dosah civilizace. 

Komfortně vybavené chatky se sanitárním 

zařízením a kuchyňkou, travnatá karava-

nová a stanová místa s elektrickou pří-

pojkou, modernizované sanitární zařízení, 

vlastní koupaliště s brouzdalištěm, dětské 

hřiště s trampolínou, animační programy 

pro děti, plážové beach volejbalové hřiště 

a celodenně zastíněná restaurace s večer-

ním promítáním vám nabídnou odpočinek 

i možnost aktivního strávení volného času 

v okruhu rodiny či skupiny přátel. 

Pokud budete chtít vyměnit relaxaci uvnitř 

kempu za něco jiného, bohaté okolí vám 

to umožní. Malebný kraj Slovácka s velkým 

počtem historických budov v okolí Uher-

ského Hradiště vám dá představu, jak se 

zde žilo v minulosti na hradech a zámcích. 

Sportovně založené rodiny či skupiny, které 

pěšky nebo na kole zdolají hraniční pohoří 

Bílých Karpat, budou odměněny nád-

hernými pohledy z vrcholků na sousední 

Slovensko. Jakmile to všechno překonáte, 

přejedete si odpočinout do nedalekých 

lázní Luhačovice, kde si můžete vychutnat 

řadu minerálních pramenů společně s po-

hledem na lázeňské domy s Jurkovičovou 

architekturou. Za zmínku stojí i návštěva 

krajského města Zlín, kde můžete sledovat 

přeměnu Baťova průmyslového komplexu 

v novém multifunkčním centru. Pokud již 

budete ve Zlíně a budete mít s sebou děti, 

nezbude vám nic jiného než navštívit ZOO 

v nedaleké Lešné.

Pobyt v kempu si hosté mohou objednat 

na internetových stránkách, kde současně 

získají další informace a fotografi e ze života 

v kempu. Pokud navštívíte Eurocamping 

Bojkovice jednou, tak se jako mnoho jiných 

hostů do tohoto kempu budete 

rádi vracet.  f

www.CAMP.cz

Průvodce kempy na internetu 

i v mobilním telefonu

EUROCAMPING 
V PODHŮŘÍ BÍLÝCH KARPAT
Ve východní části Slovácka nedaleko hranic se Slovenskem, kde se 

střetává hranice dobrého vína s neméně dobrou slováckou slivovicí, 

se nachází městečko Bojkovice se svou dominantou – původně 

gotickým hradem Nový Světlov.

Eurocamping Bojkovice 

Otevírací doba:  od 1. 5. do 30. 9.

Ceny za noc:

Stanové místo (včetně 2 osob) 200–300 Kč

Karavanové místo 
(včetně 2 osob) 400–500 Kč

Chatky se sanitárním zařízením 
a kuchyňkou (včetně 2 osob) 600–800 Kč

Chatky bez vlastního sanitárního 
zařízení (včetně 2 osob) 400 Kč

GPS: 49° 02´ 27,86´´ N, 017° 48´ 01,16´´ E

www.eurocamping.cz
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Stellplatz am Neuwaldhaus
BAYERISCH E ISENSTEIN

Bezplatné parkoviště pro 

20 automobilů se rozpros-

tírá na velké ploše rodi-

ny Jeruzalů, kterou tvoří 

hlavně louka. Jde o klidné 

místo asi 200 m od moře. 

Návštěvníci se ale před 

příjezdem musí nahlásit, 

protože rodina často sama 

odjíždí na cesty. Parkoviště 

lze využívat po celý rok. 

Místo leží ve městě Grojec, 

které se nachází 45 km jižně 

od Varšavy. Pokud se zde 

ubytujete, určitě vás překvapí 

všudypřítomná popularita 

jablka. Polsko je největším 

producentem jablek na svě-

tě a toto město přispívá 

Berlín

BAYERISCH 
EISENSTEIN
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Piazzale Carlo Marx
SANTA SOFIA

Parkoviště v malebném údolí 

s kapacitou pro dvacet aut 

je zdarma. Každé parkovací 

místo je rovné, zpevněné 

a s možností stínu. Lokali-

ta je klidná, přitom jen asi 

kilometr od centra města. 

V areálu je k dispozici bar 

a venkovní bazén. Parko-

viště lze využívat po celý 

rok. Ve městě Santa Sofi a 

žije přes čtyři tisíce obyva-

tel. Často ho sužují různé 

přírodní katastrofy – nejvíce 

zemětřesení. Ve městě to ale 

opravdu jen stěží postřehnete. 

Je čisté a upravené. Městský 

život se soustřeďuje pře-

devším na hlavním náměstí 
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Stellplatz am Hof Jeruzal
GROJEC

Autocamp Blagaj
BL AGAJ

Placené stání pro 20 kara-

vanů na břehu řeky Buna je 

otevřeno od dubna do září. 

Z každého místa je pěk-

ný výhled do okolí, navíc 

kempem protéká řeka. Ta se 

dá splout na kajaku nebo 

šlapadle, samozřejmostí je 

možnost koupání. Na břehu 

je vybudované příjemné po-

sezení, odkud lze celé dění 

na řece pozorovat. V areálu 

je ale i možnost dalšího vyži-

tí – je zde stůl na ping-pong, 

veřejný gril, k dispozici je 

bazén pro děti i dospělé. 

Blagaj má co nabídnout. Jen 

dva kilometry je vzdálená 

tvrz Herceg Stjepan Kosača. 

Stejně daleko je místo zvané 
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BLAGAJ

Sarajevo

SANTA SOFIA

Řím

GROJEC

Varšava

Parkoviště je bezplatné, ale 

s nízkou kapacitou – ve-

jdou se sem jen tři auta. 

Bayerisch Eisenstein leží 

v Dolním Bavorsku, přímo 

na hranicích s Českou 

republikou. Obec se roz-

prostírá v údolí řeky Řezná 

v Železnorudském údolí 

na Šumavě. Obklopují ji hory 

Svaroh (Zwercheck), Špičák 

(Spitzberg), Pancíř (Panzer) 

a Velký Javor (Großer Arber). 

Napříč údolím prochází státní 

hranice. Na všechny vyjme-

nované vrcholy lze samo-

zřejmě vystoupat. Na Velký 

Javor, Pancíř a Špičák vede 

také lanovka. Pokud už 

0 €

0 € 10-20€
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bude mít návštěvník dost 

výšek, může se vydat k le-

dovcovým jezerům, kterých 

je v okolí hned několik. 

Velké Javorské jezero leží 

na východním svahu Velkého 

Javoru v nadmořské výšce 

934 metrů, zabírá plochu 

7,2 hektarů. Jen přes 4 km 

vzdálené od Železné Rudy je 

Čertovo jezero. Vodní plocha 

se nachází v nadmořské 

výšce 1 030 m, její rozloha 

je 10,33 hektarů. Dalším 

jezerem, které určitě stojí 

za návštěvu, je Prášilské. 

K němu vede turistická 

trasa od města Prášily. 

Leží ve výšce 1 080 m nad 

mořem. Pyšní se rozlohou 

3,7 ha a nad ním se vypíná 

hora Poledník, na níž byla 

v roce 1998 zpřístupněna 

rozhledna. Obdélníkové jeze-

ro Laka je s rozlohou 2,53 m 

nejmenší na české straně. 

Ale díky nadmořské výšce 

1 096 m je nejvýše polože-

ným jezerem v celém pohoří. 

Jezero je přístupné jak pro 

turisty, cyklisty, tak i v zim-

ních měsících pro běžkaře.

opravdu velkou měrou. Jde 

o nejvýznamnější polskou 

oblast pěstování a zpra-

cování jablek. Zajímavým 

místem v Grojci je židovský 

hřbitov. Má rozlohu 1,8 ha 

a byl založen v 18. století. 

Kvůli druhé světové válce 

nepřežil žádný z náhrobků, 

ale v roce 2003 byl hřbitov 

vyčištěn a oplocen díky 

rodině Nissenbaumových. 

Pokud se budete chtít vydat 

na delší výlet, určitě navštiv-

te Varšavu. Autem cesta trvá 

jen něco málo přes hodinu. 

Varšava zaujme svými dějina-

mi i atmosférou. Mnoho tu-

ristů překvapí svou různoro-

dostí a kontrasty. Snoubí se 

zde vlivy západní a východní 

Evropy, bez problémů vedle 

sebe stojí historické paláce 

a stavby moderní architektu-

ry. Zástavbu prolínají plochy 

zeleně.

INFORMACE:

Haupstraße 5, 942 52 Bayerisch Eisenstein

Tel.: +49 992 594 050, e-mail: info@hotel-neuwaldhaus.de

www.hotel-neuwaldhaus.de

GPS: 49° 07‘ 08‘‘ N, 013° 11‘ 44‘‘ E

INFORMACE:

Ul. Sloneczna 43, 05-600 Grojec

Tel.: +48 601 063 236, e-mail: m.maxtreme@gmail.com

www.park.whereismax.pl

GPS: 51° 54‘ 41‘‘ N, 020° 53‘ 18‘‘ E

Tekke neboli také Dervišův 

klášter, který byl postaven 

kolem roku 1520, nese prvky 

staré osmanské architektury 

a středomořského stylu. Je 

považován za národní kulturní 

památku. Dále lze navští-

vit Zelenou jeskyni, přes 

120 metrů široké a 27 metrů 

vysoké vodopády Kravica 

nebo národní park Huto-

vo blato rozprostírající se 

na ploše 7 411 ha. Tato pří-

rodní rezervace, kterou tvoří 

hlavně mokřady, je domovem 

pro více než 240 druhů 

tažných ptáků. Proto je také 

vyhlášenou ptačí rezervací. 

Návštěvníci mohou v klidu 

relaxovat, rybařit, užívat si 

park ze svého kola, nebo 

vyzkoušet hlavní turistickou 

atrakci – safari. K dispozici 

je také naučná stezka, která 

vede všemi důležitými částmi 

parku. 

Piazza Matteotti. Nedaleko 

tohoto srdce Santa Sofi e je 

například palác Palazzo de 

Giorgi, postavený pravděpo-

dobně na konci 17. století. 

Pokud na dovolené hledá-

te také ticho a klid, určitě 

navštivte nedaleký národní 

park Foreste Casentinesi. 

Odměnou vám budou nádher-

né procházky v rozsáhlých 

lesích, kde můžete pozorovat 

zvířata ve svém prostředí. 

Dá se vydat až k vodopádu 

Acquacheta poblíž San Bene-

detto In Alpe nebo Lago di 

Ridrácoli. Parkoviště Piazzale 

Carlo Marx můžete ale také 

využít jako výchozí bod pro 

další cestování v regionu. 

Jen hodinu jízdy je vzdálena 

romantická Florencie, hodinu 

a půl pobřežní Rimini a asi 

dvě hodiny univerzitní město 

Bologna. Všechna tato místa 

jsou velmi oblíbená a nabízejí 

spoustu zajímavostí. Například 

historické centrum Bologni 

je pozoruhodné středověkým 

rozvržením ulic a červenými 

či oranžovými odstíny budov. 

Při procházkách určitě nejde 

minout podloubí, která dodá-

vají městu eleganci a půvab.

INFORMACE:

Via Dante Alighieri, 470 18 Santa Sofi a

Tel.: + 39 543 974 511, e-mail: protocollo@comune.santa-sofi a.fc.it

www.comune.santa-sofi a.fc.it

GPS: 43° 56‘ 30‘‘ N, 011° 54‘ 32‘‘ E

INFORMACE:

Blagaj bb, 882 01 Blagaj

Tel.: +38 761 533 771, e-mail: info@autocamp-blagaj.com 

www.autocamp-blagaj.com

GPS: 43° 15‘ 23‘‘ N, 017° 52‘ 46‘‘ E
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LADY CAMPER, 
OBYTNÝ VŮZ 
PODLE ŽENSKÝCH 
PŘEDSTAV
Už při pohledu zvenku je jasné, že Lady Camper si tvo-

řily k obrazu svému ženy – vše již signalizují růžové linie 

a místo znaku značky Hymer růžová bota na podpatku. 

Neobvyklý projekt byl spuštěn koncem minulého roku 

ve fi rmě Hymer v Bad Waldsee. Dvanáct mladých žen si 

vzalo jako předlohu HymerCar Cape Town a přidalo mu 

několik zcela dámských „vychytávek“. Něžnější pohlaví 

požaduje na cestách například keramickou toaletu nebo 

botník na posuvných dveřích. Dále z minibaru vytvořily 

šperkovnici s velkým zrcadlem, využily také místa pod 

sedačkami jako úložné prostory a ve střeše nad lůžkem 

stvořily hvězdnou oblohu. „Během projektu jsme se 

toho hodně naučily v oblastech, o kterých jsme dříve 

věděly opravdu málo – třeba o elektrické instalaci,“ 

říká jedna z účastnic. První veřejné představení vozu 

proběhlo v únoru na veletrhu v Ravensburgeru. Více 

informací na www.hymer.com.

Od 27. do 29. března proběhla v pražských Letňanech výstava ForCaravan. Redakce 

časopisu Caravan nemohla chybět. Obytným automobilům a přívěsům patřila již tradičně 

jedna celá hala, zatímco ve zbylých se sešli cyklisté. I díky tomu přišlo hodně návštěvní-

ků, kteří se o karavany nejen zajímali, ale hodně také nakupovali. Takže většina vysta-

vovatelů vyjadřovala spokojenost. Kromě tradičních vystavovatelů, jako jsou Blue Rent, 

Caravan Metropol, J.M. Trade či KOV Velim, se na výstavě objevila i celá řada nových 

fi rem. Například Car-Star představila značku Giottiline, Brno Hunt přivezla vozy Wingamm 

a Balcamp. Na výstavišti opět fungovalo parkoviště pro karavany, ale jednotná třídenní 

parkovací karta stála 600 Kč, což se těm, kteří přijeli jen na jednu noc, oprávněně zdálo 

drahé. Více na www.forcaravan.cz.

FORCARAVAN

Stánek časopisu CARAVAN

Firma Car-Star představila značku Giottiline.

Firma Brno Hunt přivezla vozy Wingamm 

a Balcamp.
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ANKETA KEMP ROKU 
ZNÁME 50 NEJLEPŠÍCH!
Které kempy jsou nejlepší pro rodiny, „pařmeny“, karavanisty či cyklisty? Léto je tu 

za chvíli, a pokud už nyní přemýšlíte, kam se vydat, možná vám pomohou výsledky 

ankety 4camping Kemp roku 2014. Celkem 8 915 hlasujících vybralo 50 nejlepších 

z 1 689 českých a slovenských rekreačních areálů. „Jako nejlepší byl oceněn Camping 

Vranovská pláž. Zároveň však lidé dávali své hlasy i v kategoriích nejlepší malý kemp, 

pro rodiny, karavanisty, vodáky, cyklisty, trampy, motorkáře nebo třeba pro mladé páry 

a pařmeny. Anketou se tak může nechat inspirovat doslova každý,“ říká její pořadatel 

Jaroslav Skalka z portálu Dokempu.cz s tím, že od 1. června do 31. srpna bude možné 

na tomto serveru opět hlasovat o nejlepší Kemp roku 2015! Anketa 4camping Kemp roku 

2014 odhalila také zajímavé trendy v kempování: 

•  V kempech přibývají lidé, kteří mají peníze. „V první řadě je zájem o nejdražší chaty 

s vlastním sociálním zařízením, jezdí stále více moderních obytných aut a karava-

nů a oblíbené jsou luxusní, obří, plně vybavené rodinné stany,“ upozorňuje Jaroslav 

Skalka.

•  Vedou klidné, bezpečné a hlavně perfektně čisté kempy v krásné přírodě nabízející kva-

litní možnosti koupání a podmínky pro cykloturistiku, případně rybolov. 

•  Ochota a profesionalita personálu, široká nabídka stravování a dalších služeb, kvalita 

sociálního zařízení a možnosti sportovního a kulturního vyžití jsou vedle udržovaného 

a vybaveného areálu hlavními parametry, podle kterých se kempy rozdělují na více či 

méně úspěšné.

•  Do kempů se dnes jezdí hlavně za zážitky a zábavou, rekreační areály se staly centry 

volnočasových aktivit a doslova se předhánějí s nabídkami bohatého programu.

•  Boom v posledních letech zaznamenávají rodinné kempy s množstvím animačních 

programů pro děti. Přibývají bazény s tobogány, moderní sportoviště a kvalitní 

restaurace. 

10 nejlepších kempů roku

1. Camping Vranovská pláž

2. Autocamping Sedmihorky

3. Camp Bítov – Vranovská přehrada

4. Autokemp Frenštát pod Radhoštěm

5. Koupaliště a kemp Pecka

6. Autocamping Pod Černým lesem Žamberk

7. Autocamp OASA Staňkov

8. Camp Dolce

9. Kanak – kemp Branná

10. Autocamping Výr

Nejlepší malý kemp roku 2014: Autokemp Frenštát pod Radhoštěm

Nejlepší kemp roku 2014 pro rodiny s dětmi: Autocamp Sedmihorky

Nejlepší kemp roku 2014 pro fi remní a skupinové akce: Camping Vranovská pláž

Nejlepší kemp roku 2014 pro karavanisty: Camp Dolce

Nejlepší kemp roku 2014 pro vodáky: Kanak – kemp Branná

Nejlepší kemp roku 2014 pro cyklisty: Koupaliště a kemp Pecka

Nejlepší kemp roku 2014 pro trampy: Autokempink Strážnice

Nejlepší kemp roku 2014 pro mladé páry a pařmeny: Autokemp Merkur Pasohlávky

Nejlepší kemp roku 2014 pro motorkáře: Autokemp Seč Pláž

Kemp roku 2014 s nejlépe hodnoceným prostředím: Autokemp Frenštát pod Radhoštěm

Kemp roku 2014 s nejlépe hodnoceným personálem: Liščí Mlýn

Kemp roku 2014 s nejlépe hodnocenými službami: Autocamp Sedmihorky

Kemp roku 2014 s nejlépe hodnoceným sportovním zázemím: 

Koupaliště a kemp Pecka

Kemp roku 2014 s nejlépe hodnocenou zábavou: Autocamping Pod Černým lesem

Kemp roku 2014 s nejlépe hodnoceným sociálním zařízením: 

Camping Vranovská pláž

Kemp roku 2014 s nejlepším poměrem cena/nabízené služby: Kemp Nivnická riviéra

Všech 50 nejlepších kempů ČR a SR najdete na: https://www.dokempu.cz/

clanky/detail/kompletni-zebricky-nejlepsich-kempu-roku-2014/

SETKÁNÍ MAJITELŮ 
VOZŮ CONCORDE
Za hojné české účasti se od 13. do 17. 5. usku-

tečnilo setkání majitelů a přátel luxusních obytných 

vozů Concorde v německém Aschbachu. Přímo 

na ploše továrny se sešlo více než 250 vozů pře-

vážně z celé Evropy, z toho devět z ČR a jeden 

ze Slovenska. Plocha kolem továrny se proměnila 

v obrovský kemp. Pro účastníky byl nachystaný 

bohatý doprovodný program. Od prohlídek továrny 

a testovacích jízd přes cyklistické vyjížďky po okolí, 

degustace místních specialit a večerní koncerty či 

taneční vystoupení. Vysoký počet zákazníků z ČR 

mile překvapil vedení Concorde. Technický ředitel 

Joachim Baumgartner osobně provedl skupinu ob-

vykle nepřístupnou sekcí vývoje modelu Centurion 

na podvozku Mercedes Atego 26t. Společenským 

vyvrcholením akce byl společný česko-sloven-

ský večer s grilováním za účasti exportního mana-

žera Markuse Freitaga. Setkání symbolicky uzavřel 

ohňostroj s hudbou, kterým se mohli pokochat ne-

jenom účastníci setkání, ale i široké okolí městečka. 

VÝSTAVA STANŮ 
V LETŇANECH
Stany, kempingový nábytek, spacáky, nádo-
bí, oblečení, obuv, batohy a další vybavení 
do přírody více než 115 outdoorových značek 
najdete na největší středoevropské prodejní 
Výstavě stanů a vybavení do přírody, která se 
koná od 30. května do 9. srpna 2015 v praž-
ských Letňanech. Na neuvěřitelných 10 000 m2 
uvidíte více než 320 postavených stanů, 
největší showroom kempingového nábytku 
a nebude chybět ani populární spacákové 
ležení.  „Na Výstavě stanů se kompletně vybaví 
běžný turista, který tráví dovolenou na Vranov-
ské přehradě, i ten, kdo jede na trek do Ne-
pálu. Cenové rozpětí je neskutečně široké, 
a to jak u stanů či spacáků, tak u veškerého 
dalšího outdoorového zboží. Letos jsme posílili 
nabídku batohů, oblečení a zejména obuvi. 
Na výstavě tak budou mít návštěvníci vůbec 
největší výběr v Česku,“ říká pořadatel akce 
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LODĚ NA VODĚ A DOVOLENÁ V PŘÍRODĚ
V rámci výstavy LODĚ NA VODĚ, která se na konci dubna konala na praž-

ských náplavkách již posedmé, se pravidelně v sekci Dovolená v přírodě 

objevují i obytné automobily, přívěsy, stany nebo vybavení do karavanu. 

Letos se představily například fi rmy Karavany Sedlčany, KOV Velim nebo 

KRS. Na výstavu je na pravém břehu řeky Vltavy vstup zdarma, a tak se 

o množství návštěvníků zejména o víkendu nemusel nikdo obávat.

Jaroslav Skalka. Ať už se chcete vybavit čímkoliv, tady to prostě 
najdete a vybírat si můžete z 436 modelů outdoorových bot 22 zna-
ček, 2 430 modelů outdoorového oblečení 46 značek, 160 mode-
lů rodinných stanů od 12 značek v ceně od 1 790 do 62 039 Kč, 
254 modelů turistických a expedičních stanů 18 značek v ceně 
od 599 do 39 471 Kč, 783 modelů spacáků 23 značek v ceně 
od 508 do 13 221 Kč, 311 modelů karimatek 17 značek v ceně 

od 64 do 6 369 Kč, 612 modelů batohů 19 značek v ceně od 299 
do 5 211 Kč a 489 modelů kempingového nábytku 12 značek v ceně 
od 249 do 8 490 Kč. „Návštěvníci si tady mohou vše vyzkoušet. 
V normální prodejně například není rozložen kompletní sortiment 
kempingového nábytku, jako tomu bude na výstavě. Stejně tak si 
zde můžete jakkoliv dlouho poležet na karimatce nebo ve spacáku, 
který vybíráte. Tady je prostoru i času vždy dostatek,“ podotýká 
Jaroslav Skalka. V unikátním spacákovém ležení procházíte mezi 
stovkami spacáků a karimatek a všechny si můžete vyzkoušet, 
stejně tak více než tři stovky postavených stanů. Mezi největší láka-
dla výstavy patří kromě zajímavých cen zastoupení neuvěřitelných 
115 značek, mezi kterými jsou Deuter, Tilak, MSR, Meindl, Petzl, 
Leki, Keen, Thermarest, Devold, AKU, Osprey, Warmpeace, Boll, 
Leatherman, Nalgene nebo Wild Country.  Na své si přijdou i běžní 
turisté, kteří tu najdou tradiční značky jako Pinguin, Coleman, 
Hannah, Husky, Outwell, Lowa, North Face, Loap a další. Nákupem 
na Výstavě stanů a vybavení do přírody se navíc můžete zařadit 
do hry o skvělé ceny v hodnotě přes 500 000 Kč. Na rok zdarma mů-
žete získat nový vůz Seat Leon ST kombi, zájezd na Kubu pro dvě 
osoby, 10x tablet Lenovo, nový model horského kola Kellys Thorx 
50 či dovolenou pro dva na 100 let staré plachetnici. Více naleznete 

na www.vystavastanu.cz. A ti, kdo to mají do Prahy daleko, najdou 
identický sortiment na www.4camping.cz.

Karavany Sedlčany KRS KOV Velim

SRAZ ABENTEUER & ALLRAD
V německém Bad Kissingenu 

nedaleko Würzburgu se od 4. 

do 7. června již posedmnácté 

uskuteční monstrózní sraz ex-

pedičních vozidel ABENTEUER 

& ALLRAD. Jedna z největších 

akcí svého druhu v Evropě se 

odehrává současně na dvou 

scénách. První tvoří ofi ciální vý-

stavní plocha, která je pro veletrh 

poměrně netradičně situována 

v odlehlém „offroadovém“ areálu 

za městem. Zde najdeme přes 

200 vystavovatelů nejen z Evro-

py, ale také z USA či Jižní Afriky. 

V nabídce jsou nejen hotová 

vozidla od malých kempových 

speciálů až po obytné kolosy 

na podvozcích nákladních auto-

mobilů, ale své novinky představí 

též řada výrobců dílčích produktů. 

Od nezařízených skeletů, kon-

strukčních prvků či speciálních 

okem, přes solární systémy, 

navijáky, pneumatiky, satelitní 

navigace, až po maličkosti k do-

ladění interiéru zde nalezneme 

opravdu vše potřebné pro stavbu 

obytného speciálu. Druhou ne-

méně zajímavou expozici tvoří 

dočasný veletržní kemp rozložený 

na čtyřech velkých loukách u hra-

nice města. Zde jsou každoroč-

ně k vidění stovky, snad tisíce 

exponátů prověřených provozem. 

Poznávací značky od švédských 

po španělské a od ukrajinských 

po „žluté plechy“ britských 

fanoušků značky Land Rover 

prozrazují vskutku evropské mě-

řítko této sešlosti. Více na www.

abenteuer-allrad.de.
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Dethleffs Glebebus I 8, motor 

Fiat Ducato MultiJet JTD 2.0 l 

/115 HP, délka 6,65 m, šířka 

2,15 m, výška 2,62 m, celková 

hmotnost 3 499 kg, provoz-

ní hmotnost 2 765 kg, dolož-

nost 734 kg. Řada Globebus je 

menší, nižší a obratnější, vhodný 

na cestování a poznávání. Cena 

od 59 482 EUR včetně DPH. Kon-

takt: +420 321 763 337, 

dethleffs@kov.cz

Dethleffs Advantage I 7051 EB, 

motor Fiat Ducato MultiJet JTD 

2.0 l/115 HP, délka 7,37 m, šířka 

2,33 m, výška 2,76 m, celková 

hmotnost 3 499 kg, provozní 

hmotnost 2 985 kg, doložnost 

514 kg. Advantage má oddělenou 

koupelnu, nový venkovní vzhled. 

Je to prostorné a luxusní obytné 

vozidlo. Cena od 65 075 EUR 

včetně DPH. Kontakt: 

+420 321 763 337, 

dethleffs@kov.cz

Dethleffs Trend T 6777, motor 

Fiat Ducato MultiJet JTD 2.0 l/ 

115 HP, délka 6,93 m, šířka 

2,33 m, výška 2,67 m, celková 

hmotnost 3 499 kg, provozní 

hmotnost 2 675 kg, doložnost 

824 kg. Vynikající kvalita s mož-

ností až 6 osob na jízdu i spaní. 

Maximální využití odlehčených 

materiálů za účelem navýšení 

doložnosti. Cena od 43 722 EUR 

včetně DPH. Kontakt: 

+420 321 763 337, 

dethleffs@kov.cz

Dethleffs Sunlight T 69 L, 

motor Fiat Ducato MultiJet JTD 

2.0 l/115 HP, délka 7,43 m, šířka 

2,33 m, výška 2,91 m, celková 

hmotnost 3 495 kg, provozní 

hmotnost 2 930 kg, doložnost 

565 kg. Nový model Sunlight 

T 69 s oddělenou koupelnou 

a královským lůžkem. Cena 

od 42 095 EUR včetně DPH. Kon-

takt: +420 321 763 337, 

dethleffs@kov.cz

Bürstner Argos A 650-2G, 

Fiat Ducato 2,3 MultiJet 98 kW, 

r. v. 2011, najeto 39 065 km, 

délka 7,39 m, šířka 2,3 m, výš-

ka 3,21 m, celková hmotnost 

3 500 kg, doložnost 310 kg. 

Načipováno na 120 kW, plynové 

topení, lednice 160 l, tažné zaříze-

ní, přídavné vzduchové pérování, 

zámek řadicí páky Defend, sluneč-

ní markýza, couvací kamera, rádio 

Alpine s navigací, DVD, Gasalarm, 

trezor, LCD televizor, anténa, 

zadní stabilizační nohy. Cena 

1 210 000 Kč vč. DPH. Kontakt: 

+420 281 864 155, 

+420 602 656 322

Bürstner Argos A 650-

2G, Fiat Ducato 3,0 MultiJet 

130 kW/177 HP, r. v. 2012, najeto 

29 631 km, délka 7,396 m, šířka 

2,3 m, výška 3,21 m, celková 

hmotnost 3 500 kg, doložnost 

310 kg. Plynové topení, elektropři-

tápění, přídavné topení od mo-

toru, couvací kamera, lednice 

160 l, sluneční markýza, gasalarm, 

bezpečnostní zámky dveří, TV+sa-

telitní komplet, solár, elektrický 

schůdek. Cena 1 390 000 Kč vč. 

DPH. Kontakt: +420 281 864 155, 

+420 602 656 322

Hymer Exsis, Fiat Ducato 

2,8 93 kW, r. v. 2004, najeto 

90 000 km, délka 5,45 m, šířka 

2,06 m, výška 3,08 m, celková 

hmotnost 3 500 kg, doložnost 

700 kg, plynové topení, plynový 

bojler na ohřev vody, sluneč-

ní markýza, satelitní komplet + 

2x TV, klimatizace v kabině řidiče, 

zatemnění kabiny řidiče skládací 

roletou. Cena 480 000 Kč. 

Kontakt: +420 281 864 155, 

+420 602 656 322

Adria Twin Active, Fiat Duca-

to 3.0 JTD/160 HP, DEMO vůz. 

Najeto 15 000 km, délka 5,41 m, 

šířka 2,05 m, výška 2,58 m, cel-

ková hmotnost 3 500 kg, počet 

osob na spaní/jízdu 2/4. Nad-

standardní výbava: 17“ alu kola, 

BSR modul optimalizace výkonu 

motoru na 200 HP, airbag řidiče 

i spolujezdce, tempomat, centrál 

s DO, klimatizace, topení Truma 

combi 4, servo, ABS, lednice, 

sprchový kout, WC, boiler, el. 

ovládání oken, parkovací senzory, 

elektricky ovládaný schod nástav-

by, audio s Navi Alpine, LED denní 

svícení, vzduchové odpružení zad-

ní nápravy. Cena 875 000 Kč bez 

DPH. Kontakt: +420 777 719 387, 

+420 318 875 297, 

info@karavanysedlcany.cz 

Adria Matrix Axess M680 SL, 

Fiat Ducato 2.3 JTD/130 HP, 

EURO 5. V provozu od 5/2014, 

najeto 30 000 km, plná záruka, 

délka 7,28 m, šířka 2,29 m, výška 

2,8 m, celková hmotnost 3 500 kg, 

počet osob na jízdu/spaní 4/4. 

Nadstandardní výbava: airbag 

řidiče, tempomat, centrál s DO, 

klimatizace, topení Truma combi 

4, spouštěcí postel, servo, ABS, 

EBD, ASR, lednice, sprchový 

kout, WC, boiler, el. ovládání 

oken. Cena 975 000 Kč bez DPH. 

Kontakt: +420 777 719 387, 

+420 318 875 297, 

info@karavanysedlcany.cz

Adria Polaris SL, Mercedes-

-Benz Sprinter 319CDi 190 HP, 

automatická převodovka, EURO 

5, v provozu od 8/2011, po prv-

ním majiteli. Najeto 16 500 km, 

AL-KO podvozek, délka 7,49 m, 

šířka 2,29 m, výška 2,8 m, cel-

ková hmotnost 3 800 kg, počet 
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osob na jízdu/spaní 4/3, velká 

garáž. Nadstandardní výbava: 

ABS, EBD, ASR, ESP, airbagy 

řidiče a spolujezdce, tempo-

mat, centrál s DO, automatická 

klimatizace, el. ovládání oken, 

teplovodní topení ALDE s výmění-

kem, automatický satelit Kathrein 

CAP610, Skylink, LCD TV s DVD, 

LPG stanice s externím plněním, 

směšovací ventil DuoConrol CS, 

solární systém 120 W, klimati-

zace nástavby Truma Aventa 

Comfort, Alarm Jablotron Athos, 

navigační systém JVC, zpět-

ná parkovací kamera, markýza 

Fiamma 4,5 m titanium šedá, 

lednice 150 l se samostatným 

mrazákem. Cena 1 590 000 Kč 

(není možný odpočet DPH). 

Kontakt: +420 777 719 387, 

+420 318 875 297, 

info@karavanysedlcany.cz 

LMC Breezer A 694 G, rodinný 

alkovnový vůz pro 6 osob v plné 

výbavě s několika pakety. Délka 

6,97 m, šířka 2,32 m, výška 3,12 m, 

najeto 80 000 km. Motor 2.3 JTD, 

150 HP/109 kW, doložnost 594 kg, 

long life technologie – žádné dřevo, 

kompozity, pěny, super izolace. 

Chassis Komfort Paket, Avantgar-

de Paket, ABS, ESP Traction+, 

tempomat, rádio s USB, handsfree, 

markýza 4,5 m, střešní zahrádka, 

garáž s 2 vstupy, nosič 4 kol. Zimní 

výbava: Truma 6, vyhřívaná a izol. 

odpadní nádrž, DuoControl, Crash 

Sensor, Eis-Ex. Cena 1 250 000 Kč 

včetně DPH. Kontakt: 

+420 702 017 296, info@cpce.cz

Pilote Explorateur G830, délka 

8,46 m, hmotnost 5 000 kg, pro 

4 osoby, oddělená ložnice a spou-

štěcí lůžko nad kabinou, 2x tope-

ní, WC a koupelna, sprch. kout, 

kuchyň, 2x klimatizace, rádio, CD, 

navigace, 2x TV, solární panel, ga-

ráž, markýza. Cena 1 760 000 Kč. 

Kontakt: +420 775 988 839

Westfalia Amundsen 540D, 

najeto 1 000 km, objem/výkon 

motoru 2 300 ccm/ 96 kW. Počet 

osob 4. Chladnička umístěna 

v čele kuchyňského pultu, zadní 

lůžko 1,4 x 1,97 m, kompresorová 

chladnička 95 l, koupelna se spla-

chovacím WC a sprchou, topení 

horkovzdušné naftové s bojlerem 

10 l Truma C4, osvětlení LED. 

Cena 1 268 409 Kč vč. DPH. 

Tel.: +420 777 656 272, 

info@bluerent.cz 

Westfalia Ford Nugget, najeto 

1 000 km, objem/výkon motoru 

2 000 ccm/92 kW. Počet osob 

až 5. Kuchyň s vařičem, dřezem 

a chladicím boxem. Horní lůžko 

2,1 x 1,41 m, spodní lůžko 2,15 

x 1,3 m, kompresorový chladicí 

box 40 l, topení s časovačem, 

moskytiéra vstupních dveří, LED 

světelný paket. Zaváděcí cena 

1 209 879 Kč vč. DPH. Tel.: 

+420 777 656 272, info@bluerent.cz

Westfalia Columbus 600D, nové 

vozidlo, najeto 10 km, objem/vý-

kon motoru 3 000 ccm/133 kW. 

Posilovač řízení, klimatiza-

ce, nezávislé topení, tempo-

mat, palubní počítač, indikátor 

parkování, nastavitelný volant, 

DVD přehrávač, panoramatická 

střecha, potahy kůže, výškově 

nastavitelná sedadla, autorádio, 

CD přehrávač, vyhřívaná zrcát-

ka, autochladnička, WC, přední 

otočná sedadla, boiler, parkovací 

asistent, USB, přední světla LED, 

denní svícení, sprcha, markýza. 

Cena 73 205 EUR včetně DPH. 

Tel.: +420 777 656 272, 

info@bluerent.cz

Knaus Van I 600 MG – model 

2015, délka 6,72 m, šířka 2,2 m, 

výška 2,72 m, podvozek Fiat 2,3 l 

Multijet 150 Light, výkon 150 

HP, hmotnost 3 500 kg, počet 

osob na  spaní/jízdu 5/4. Výbava: 

výsuvná TV konzola integrova-

ná v šatní skříni, lednice 190 l, 

manuální klimatizace v kabině 

řidiče, ocelové disky 16“. Cena 

1 823 773 Kč včetně DPH. Kon-

takt: +420 608 206 499, 

prokaravan@prokaravan.cz

Knaus Sky I 700 LEG – model 

2014, délka 7,44 m, šířka 2,34 

m, výška 2,9 m, podvozek Fiat 3 l 

Multijet 180 Light, výkon 180 HP, 

hmotnost 3 500 kg, počet osob 

na jízdu i spaní 4-6/3. Výbava: 

automatická převodovka, střecha 

GFK se zvýšenou odolností proti 

kroupám, palubní deska se dřevě-

nými aplikacemi, komfortní výsuv-

ná TV konzola v zádové opěrce 

sezení, televize Alphatronics, 

markýza, nosič kol. Cena 

1 980 770 Kč včetně DPH. 

Kontakt: +420 608 206 499, 

prokaravan@prokaravan.cz

Knaus Sky I Plus 700 LEG – 

model 2015, délka 7,44 m, šířka 

2,34 m, výška 2,9 m, podvozek 

Fiat 2,3 l Multijet 150 Light, výkon 

150 HP, hmotnost 3 500 kg, po-

čet osob na spaní a jízdu 4–6/4. 

Výbava: automatická převodovka, 

dveře v kabině řidiče s centrálním 

zamykáním a izolačním zasklením, 

ocelové disky 16“, elektricky nasta-

vitelná a vyhřívaná venkovní 

zrcátka. Cena 2 185 115 Kč včetně 

DPH. Kontakt: +420 608 206 499, 

prokaravan@prokaravan.cz

Knaus Sky Wave 650 MG – 

model 2015, délka 6,99 m, šířka 

2,32 m, výška 2,8 m, podvozek 

Fiat 2,3 l Multijet 130 Light, výkon 

130 HP, hmotnost 3 500 kg, 

počet osob na jízdu i spaní 4/4. 

Výbava: zatemňovací roleta pro 

čelní a boční skla v kabině řidiče, 

plynové zařízení 30 mbar, tříplo-

týnkový vařič, ocelové disky 16“. 

Cena 1 554 952 Kč včetně DPH. 

Kontakt: +420 608 206 499, 

prokaravan@prokaravan.cz 
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Weinsberg CaraCompact 

600 MEG – model 2015, délka 

6,74 m, šířka 2,2 m, výška 2,72 m, 

podvozek Fiat 2,3 l Multijet 130 

Light, výkon 130 HP, hmotnost 

3 500 kg, počet osob na jízdu/

spaní 4/4. Výbava: sedadlo řidiče 

a spolujezdce s loketními a hla-

vovými opěrkami, tříplotýnkový 

vařič, lednička s mrazákem 149 l, 

keramické kazetové WC Dometic. 

Cena 1 347 133 Kč včetně DPH. 

Kontakt: +420 608 206 499, 

prokaravan@prokaravan.cz

Dethleffs C´go 495 QSK, délka 

nástavby 5,87 m, celková délka 

7,17 m, šířka 2,3 m, výška 2,6 m, 

celková hmotnost 1 300 kg, 

provozní hmotnost 1 130 kg, mož-

nost navýšení celkové hmotnosti 

na 1 700 kg. Cena od 14 031 EUR 

včetně DPH. Kontakt: 

+420 321 763 337, 

dethleffs@kov.cz

Dethleffs C´trend 565 FMK, 

délka nástavby 6,67 m, celková 

délka 8,13 m, šířka 2,5 m, výška 

2,6 m, celková hmotnost 1 600 kg, 

provozní hmotnost 1 440 kg, mož-

nost navýšení celkové hmotnosti 

na 2 000 kg. Kompaktní třída, 

vhodný pro rodiny s dětmi. Cena 

od 18 200 EUR včetně DPH. 

Kontakt: +420 321 763 337, 

dethleffs@kov.cz

Dethleffs Camper 740 RFK, dél-

ka nástavby 8,05 m, celková délka 

9,42 m, šířka 2,5 m, výška 2,65 m, 

celková hmotnost 2 000 kg, 

provozní hmotnost 1 715 kg, mož-

nost navýšení celkové hmotnost 

na 2 500 kg. Největší karavan 

řady Camper. Vhodný na spa-

ní pro 4 dospělé a 2 děti. Cena 

od 26 843 EUR včetně DPH. 

Kontakt: +420 321 763 337, 

dethleffs@kov.cz

Dethleffs Sunlight C 46 V njoy, 

délka nástavby 5,33 m, celková 

délka 6,53 m, šířka 2,1 m, výška 

2,6 m, celková hmotnost 1 200 kg, 

provozní hmotnost 870 kg. Lehký 

a moderně zařízený karavan. Vyni-

kající poměr kvality a ceny. Cena 

od 10 472 EUR včetně DPH. 

Kontakt: +420 321 763 337, 

dethleffs@kov.cz

Fendt Saphir 510 TFB, po prv-

ním majiteli, délka 7,12 m, šířka 

2,29 m, výška 2,61 m, maximální 

hmotnost 1 600 kg, počet lůžek 

4, v provozu od 12/2009. Kara-

van je garážovaný pod pergolou. 

Výborná izolace, vyzkoušeno 

od –18 do +45 °C. Nemá žádné 

promáčknutí nebo poškrábání. 

Původní koberce jsou k dispozici, 

ale nikdy nebyly použity. Vozi-

dlo je možné navštívit kdykoliv 

po předchozí domluvě. Barva 

bílá, jedna osa. Zařízení: pevné 

lůžko, kruhové sezení, nezávislé 

topení, WC + sprcha, mikrovln-

ná trouba, man. satelit, marký-

za Omnistor 4,5 m, nové pneu, 

bezpečnostní zamykání dveří. 

Cena 370 000 Kč, při rychlém 

jednání výrazná sleva. Kontakt: 

+420 775 380 361

Caravelair H522, r. v. 2012, 

hmotnost 1 485 kg, výborný stav, 

počet osob 4–5, kuchyň, sporák, 

plynová trouba, topení PG+220, 

bojler, velká koupelna – sprch. 

kout a WC, okna s roletkami 

a moskytiérami, ant. TV, baterie, 

alu disky. Cena 255 000 Kč. Kon-

takt: +420 602 404 295

Knaus Sport 500 FDK, model 

2014, délka 7,28 m, šířka 2,32 m, 

výška 2,57 m, hmotnost 1 300 kg, 

počet míst na spaní až 6. Výbava: 

dveřní moskytiéra v plné dél-

ce, stabilizační vzpěry pro těžký 

náklad, velké střešní okno Heki ll, 

lednice Dometic 108 l, zabudova-

ná nádrž na čerstvou vodu 45 l. 

Cena 423 258 Kč včetně DPH. 

Kontakt: +420 608 206 499, 

prokaravan@prokaravan.cz

Knaus Südwind Exclusive 

580 FDK, model 2014, délka 

7,28 m, šířka 2,5 m, výška 2,57 m, 

hmotnost 1 600 kg, počet míst 

na spaní 5. Výbava: tříplotýnkový 

vařič, sprchový set, zabudovaná 

nádrž na čerstvou vodu 45 l, ply-

nové topení Truma, kryt oje. Cena 

571 697 Kč včetně DPH. 

Kontakt: +420 608 206 499, 

prokaravan@prokaravan.cz

Weinsberg CaraOne 390 QD – 

model 2015, délka 5,92 m, 

šířka 2,2 m, výška 2,57 m, hmot-

nost 1 000 kg, počet míst 

na spaní až 4. Výbava: dveřní 

moskytiéra plná délka, elektrický 

bojler Truma Therme (teplá voda 

pro kuchyni a koupelnu), 

sprchová výbava (sprcha, závěs, 

lišta). Cena 310 220 Kč včetně 

DPH. Kontakt: +420 608 206 499, 

prokaravan@prokaravan.cz

Weinsberg CaraOne 420 QD – 

model 2015, délka 6,36 m, šířka 

2,2 m, výška 2,57 m, hmotnost 

1 100 kg, počet míst na spaní 4. 

Výbava: tříplotýnkový vařič, dřez 

z ušlechtilé oceli, skleněný kryt, 

lednice Dometic 107 l, keramic-

ké kazetové WC Dometic. Cena 

339 754 Kč včetně DPH. 

Kontakt: +420 608 206 499, 

prokaravan@prokaravan.cz

Weinsberg CaraOne 480 QDK 

– model 2015, délka 7,08 m, šířka 

2,32 m, výška 2,57 m, hmotnost 

1 350 kg, počet míst na spaní 

4. Výbava: stabilizátor, pojízd-

ná nádrž na odpadní vodu 25 l, 

zabudovaná nádrž na čerstvou 

vodu 45 l, elektrický bojler Truma 

Therme. Cena 397 205 Kč včetně 

DPH. Kontakt: +420 608 206 499, 

prokaravan@prokaravan.cz

Knaus Sport 420 QD – model 

2015, délka 6,36 m, šířka 2,2 m, 

výška 2,57 m, hmotnost 1 100 kg, 

počet míst na spaní 4. Výbava: 

tříplotýnkový vařič, zabudovaná 
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nádrž na čerstvou vodu 45 l, po-

jízdná nádrž na odpadní vodu 25 l, 

elektrický bojler Truma Therme. 

Cena 330 100 Kč včetně DPH. 

Kontakt: +420 608 206 499, 

prokaravan@prokaravan.cz

Knaus Südwind Exclusive 

750 UFK – model 2014, délka 

9,44 m, šířka 2,5 m, výška 2,57 m, 

hmotnost 2 000 kg, počet míst 

na spaní 7. Výbava: zabudovaná 

nádrž na čerstvou vodu 45 l, cen-

trální odpadní potrubí s vyústěním 

pod podlahou, elektrický bojler 

Truma Therme pro kuchyň a kou-

pelnu, lednice Dometic 108 l. 

Cena 761 450 Kč včetně DPH. 

Kontakt: +420 608 206 499, 

prokaravan@prokaravan.cz

Přívěs Vezeko Vario C SC07.3 

S B, r. v. 2007, karoserie – skříň 

v bílé barvě, používaný pouze 

na přepravu surfů a plachet. 

3x boční rolety, vestavba držáků 

na surfy (demontovatelná). 

Cena 99 000  Kč bez DPH. 

Kontakt: +420 777 656 272, 

info@bluerent.cz

Motorový člun Rinker 276 CC, 

r. v. 2008, najeto 380 Mh, první ma-

jitel, počet míst na jízdu/spaní 

20/2–4. Motor Mercury 496 Mag HO 

B3 425 HP. Ježděno pouze na slad-

ké vodě (Vltava). Výbava: radarový 

oblouk, nový bronzový antifou-

ling, přepínání na otevřené výfuky, 

umyvadlo, plynový vařič, externí spr-

cha, přepínání na dvě baterie, vrchní 

oplachtění, chemické WC, rádio. 

Cena 1 331 000 Kč včetně DPH. 

Kontakt: +420 777 656 272, 

info@bluerent.cz
Prodej
Různé
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 TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ
www.h-taznazarizeni.cz„H“

pro všechna vozidla vč. el. sad

dodáváme také díly

prodloužení a zpevnění nosníků

tažné zařízení pro obytná vozidla,

    homolog. až na 3,5 t přívěs,

    variabilní výška, šířka a délka

nově!

Praha 5 a MOST

Tel.: +420 603 306 771
e-mail: h.autoreal@post.cz

PRODEJ KARAVANŮ 
A OBYTNÝCH VOZŮ

Průmyslová zóna 1008, 
294 71 Benátky nad Jizerou

tel.: +420 777 325 314, + 420 281 915 782

Prodej příslušenství:
markýzy, předstany, satelity, TV, klima, 

servis s montáže příslušenství

Na těchto místech 

časopis Caravan

100% najdete!

  PRAHA

  ČECHY

KOSTELECKÁ 889
196 00 PRAHA 9

TEL.: +420 604 241 117

PRODEJ A SERVIS OBYTNÝCH 
AUTOMOBILŮ A PŘÍVĚSŮ

Ofi ciální dovozce pro Českou a Slovenskou republiku

KOV Velim
Sokolská 615, 281 01 Velim

Tel./fax: +420 321 763 337, +420 602 241 462
e-mail: dethleffs@kov.cz

www.dethleffs.cz, www.kov.cz
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691 22 PASOHLÁVKY
tel.: +420 519 427 714 • kemp@pasohlavky.cz

450 lůžek – bungalovy, chatky, nové 
apartmány

1350 míst pro stany a karavany

TESTY –  CESTOVÁNÍ –  TECHNIKA –  VÝSTAVY

S předplatným

UŠETŘÍTE
více než 25 %

www.send.cz
Slovensko: www.press.sk
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VYDAVATELSTVÍ MOTORCOM DALŠÍ MÉDIA

LMC CRUISER T 722
Test polointegrovaného obytného automobilu

KEMPOVÁNÍ POD 
JIŽNÍM KŘÍŽEM
Druhá část nás zavede do Namibie, 

Botswany a Zimbabwe.

NOVINKY 
Z CARAVAN SALONU

Co přinesl letošní Düsseldorf?

O KONĚ NAVÍC
Speciálně upravený Mercedes-Benz Actros 

pro přepravu koní je zcela výjimečnou záležitostí.
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AŽ NA NEJVYŠŠÍ 
VRCHOL 
KRUŠNÝCH 
HOR
Výlet do překrásně vybarvených 

a často i prosluněných hor pak 

může být vzpruhou pro zasmu-

šilé duše. 

TOPENÍ 
V KARAVANU
Co je nového 

v této oblasti?
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