
P
ři hledání informací pro le-
tošní cyklistickou dovole-
nou mě vyhledávač Goo-

gle zcela náhodou dovedl na
mimořádně zajímavé a profe-
sionálně zpracované cykloturis-
tické stránky z Polska.

www.koloroweru.pl
Že polsky nerozumíte? Ale
ano, jen to zkuste, třeba co na-
psali o tomto webu sami jeho
autoři: „Strona internetowa do-
kumentująca rowerowe wyc-
zyny i nie tylko. Polecana dla
wszystkich miłośników podró-
ży na dwóch kółkach.“ Pokud
jste alespoň částečně pochopi-
li smysl tohoto textu, určitě se
nemusíte obávat, že byste na
stránkách nenalezli dostatek
cenných informací. A nakonec,
některá neznámá slovíčka tře-
ba pomůže odhalit internetový
polsko-český slovník (např.
http://www.rewin.cz/Web-
Form1.aspx). Často však stačí
si slovo zkusit přečíst nahlas
a jeho význam vám záhy do-
jde. Čtenáři ze Slezska budou
jistě ve výhodě.

Pojďme se ale podívat na
vlastní obsah. Web vytvořila
parta nadšenců z neformálního
polského spolku cykloturistů.
Z provedení je poznat, že za ni-
mi stojí skuteční profesionálové
– a opravdu, autorský tým tvoří
majitel reklamní agentury a dva
informatici. Stránky jsou ukáz-

kou výborného spojení koníč-
ku s odbornou praxí.

Velkou část obsahu tvoří po-
měrně rozsáhlý rádce cyklotu-
risty. Snad nikde jinde na webu
jsem nenašel tak komplexně
a přitom velice precizně zpra-
covaný soubor rad pro dálko-
vou cykloturistiku. Web by za-
ručeně neměl vynechat nikdo,
kdo se poprvé chystá na velkou
cestu, ale zajímavé informace
tu jistě pochytí i zkušenější ce-
stovatelé. V jednotlivých člán-

cích je popsáno, jak má vypa-
dat kolo pro výpravu, co vše za-
pakovat do brašen, jak vybrat
nosič, jaký zvolit typ stanu. Ne-
chybí rady o nocování, jízdě
v dešti, v noci nebo v zimě, do-
plněné o zkušenosti s jízdou ve
skupině. Přehledně je na strán-
kách sepsáno, co by nemělo
chybět v lékárně nebo v sadě
nářadí. Zaujal mě také článek
o improvizovaných opravách
kola na cestě. Velice pěkně je
zpracovaná sekce o přepravě

kol v dopravních prostředcích.
Autoři mají za sebou řadu cest
s koly po Evropě i po světě,
a proto jsou na stránkách uve-
deny nejen polské, ale i zahra-
niční rady pro cestování vla-
kem, letadlem či na trajektu.
Cenné informace o organizaci
výprav a případném shánění
sponzorů se tu dočte každý,
kdo chystá nějakou náročnější
expedici. A aby toho nebylo
málo, je tu také soubor testů vý-
robků, jež se autorům na jejich
cestách osvědčily.

Druhou část stránek tvoří re-
portáže z cest po celém světě.
Autoři opravdu již najeli v Polsku,
po Evropě i jinde ve světě hodně
a hodně kilometrů, takže inspira-
ci pro dovolenou či rady pro ce-
stování na kole v konkrétní lokali-
tě zde bezpochyby najdete, jako
jsem je zde našel v konkrétním
případě i já. Texty jsou pěkně na-
psané a nechybí k nim zdařilé fo-
togalerie. Tohle vše je ještě dopl-
něno o několik dalších článků
o kolech. Komu se stránky zalíbí,
může si stáhnout stylové pozadí
na pracovní plochu počítače.
Kdo zjistí, že mu polština nedělá
problémy, najde na stránkách
Koloroweru.pl spoustu užiteč-
ných odkazů na další polské cyk-
loturistické stránky. A konečně
bonbónek na závěr! Kdo není
právě odkázán na vytáčené při-
pojení, nechť si zkusí stáhnout
jednu ze tří profesionálně sestří-
haných videoreportáží. �
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webové tipy

Internetové tipy v Cykloturistice aÏ dosud vedly
víceménû na stránky v národní doménû .CZ, av‰ak
inspiraci pro cesty na kole není tfieba hledat pouze
na domácích webech. Na internetu jsou pfiece tisíce
stránek v nejrÛznûj‰ích jazycích, na nichÏ
cykloturisté najdou zajímavé informace. Jak se dá
pfiedpokládat, nejvíce jich bude pravdûpodobnû
v angliãtinû. Trochu zámûrnû jsem v‰ak vybral
stránky v úplnû jiném jazyce, jenÏ, jak doufám, dost
moÏná pfieãtete i bez slovníku, aãkoliv nejsou
vytvofieny ani ãesky ãi slovensky.

text: Jaromír Krejãí

Strona internetova dla rowerzystów
Vynikající polské cyklostránky

Pfiehledné uspofiádání, hodnotn˘ obsah a graficky precizní zpracování,
hlavní znaky stránek koloroweru.pl

K reportáÏím nechybí desítky pûkn˘ch fotografií
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