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Konečně v teple u jezera Hawea
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NOVÝ ZÉLAND

Natěžko
po trailech
Severního i Jižního 

ostrova
Rád jezdím extrémní bikepackingové závody typu Loudání 

českou krajinou. Vzhledem k mému dřívějšímu datu narození 
si netroufám absolvovat tyto závody v minimalistickém 

stylu přípravy tak, jak to často slýchávám na startu: „Letos 
nemám nic najeto, maximálně dvě stě kilometrů. Na víc jsem 

neměl čas.“ Já si ho udělám vždy. Tentokrát mi vlezla do 
hlavy myšlenka procestovat v rámci každoročního tréninku 

Nový Zéland. U nás se v zimě v blátě a sněhu sice dá jezdit, 
ale v teple je to příjemnější. Na jižní polokouli začíná jaro 

v listopadu a léto vrcholí v únoru. Délka cesty tak byla dána 
nejdelším možným pobytovým vízem, které činí tři měsíce. Tak 

dlouho jsem ještě nikdy necestoval…
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SEVERNÍ OSTROV
Přílet do Aucklandu

Při cestování po Novém Zélandu jsem 
kombinoval jízdu na kole s pěší turistikou. 
Nejhezčí trasy jsou na Novém Zélandu Gre-
at Walks, kterých je devět, a Great Rides, 
kterých je 23. Vzhledem k tomu, že jsem 
tak daleko letěl poprvé, nechtěl jsem vy-
mýšlet žádné speciality a věnoval jsem se 
doporučovaným trailům a trekům, na nichž 
jsem chtěl poznávat obyčejné lidi.

Waikato River Trail
Neujel jsem ještě ani kilometr a už jsem 

byl na křižovatce, kde je odbočka na Waika-
to River Trail. Náhle se ale přede mnou ob-
jevila hrozivě šedivá dešťová clona a rych-
le se přibližovala. Vypadalo to, že pěkně 
zmoknu. Rychle jsem se oblékl do pláštěn-
ky a přes brašny jsem přehodil igelit. Než 
jsem se rozjel, přišla krátká sprška a během 
minuty bylo po dešti. Za chvilku už zase 
svítilo sluníčko. Tak krátkou přeháňku jsem 
snad ještě nezažil.

První část trailu se houpala těsně kolem 
silnice po úzké štěrkové cestě, ale po silnici 
nejezdila skoro žádná auta. Volba tedy byla 
jasná, jel jsem po asfaltu. Trail po několika 

kilometrech odbočoval k řece k bezplatné-
mu tábořišti. Tady teprve začínal opravdo-
vý trail. Nejdříve jsem ale musel dostat kolo 
přes speciální zábrany, přes něž se na cyk-
listickou stezku nedostanou motorkáři. Kolo 
bez brašen bych přes ně dostal snadno, ale 
s nimi jsem ho musel vždy zvedat. Malé cvi-
čení by jednou nevadilo, ale bohužel jsem 
ho musel podstupovat častěji, než mi bylo 
milé. Později jsem si na to nacvičil speci-
ální grif.

Vybudování cyklostezky nebylo úplně za-
darmo. Tím myslím pracovně i finančně. 
Byla vykopána ve svahu mezi řekou a oplo-
cenými pastvinami. Musela se využít půda, 
která by normálně ležela ladem. V další 
části pokračovala nádherná projížďka mezi 
vodními rostlinami po dřevěných můst-
cích. Mě však nejvíce zaujala jejich povr-
chová úprava. Byly potaženy jemným pleti-
vem tak, že je spolehlivě zabráněno skluzu 
na oslizlém dřevě. Viděl jsem to poprvé, ale 
později jsem zjistil, že je to běžná úprava 
dřevěného povrchu lávek a schodů.

Nevěřil jsem vlastním očím, když jsem 
přijel k první visuté lanové lávce přes řeku, 
která byla určena jen pěšákům a cyklistům. 
Hluboko pode mnou byla přehradní hráz 
vodní elektrárny.

Na následující třicetikilometrový přejezd 
jsem opustil řeku a jel po silnici, která se 
houpala mezi pastvinami a skromnými ze-
mědělskými usedlostmi. Skončil jsem vyso-
ko nad řekou zase u zábran. Čekal mě první 
delší sjezd. Jak ho zvládnu se svým neleh-
kým nákladem? Strach byl zcela zbyteč-
ný. Tvůrci trailu velmi dbali na bezpečnost 
a stezka se dolů klikatila v nesčetných vra-
cečkách v opravdu mírném klesání. Sjezdík 
jsem si tak mohl dostatečně vychutnat. Po-
dobné to tak bylo i dál podle řeky. Vůbec 
jsem nelitoval, že jsem se do tohoto dob-
rodružství pustil. Občas jsem sice na této 
trase potkal i jiné cyklisty s poctivou bike-
packingovou výbavou, ale s brašnami, které 
jsem vezl já, nejel nikdo.

Ve spleti lesních cest jsem trošku blou-
dil, ale s pomocí aplikace „mapy.cz“ v chyt-
rém telefonu jsem brzy našel správnou ces-
tu. Ta mne zavedla k dřevěným schodům. 
Ano, opravdu. Ze srázu dolů opravdu vedly 
schody. Kolo jsem opatrně svedl a po chvíli 
jsem už zase jel po dřevěné cestě, a dokon-
ce i kolem vodopádu, kde bylo upozornění, 
že tahle čirá voda není opravdu pitná. Je 
kontaminována nějakou bakterií, která není 
zdraví prospěšná.

Po dalších několika kilometrech jsem při-

 Waikato River Trail – první odpočívka

Neobvyklá doprava mého kola 
na hromadě plné štěrku

Vodopády Huka 
na cestě k jezeru 

Waikaremoana

Dřevěné chodníky na Waikato River Trail
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jel na přehradní hráz, po níž jsem se do-
stal na druhou stranu řeky. Pro kontrolu 
jsem ale koukl na hodinky a úplně se zhro-
zil. Bylo osm hodin večer. Trail se mi tak lí-
bil, že jsem zapomněl sledovat čas. Rych-
le jsem postavil přístřešek a uvařil večeři. 
V průběhu stavby však po silnici přijelo auto 
a z něj vystoupila mamina se třemi dětmi. 
Za chvíli se paní zvedla a šla ke mně s kra-
bicí v ruce. Pozdravila mě a nabídla mi fish 
and chips (smaženou rybu s hranolkami). 
Nakoupili prý moc porcí a děti to nesnědí. 
Večeře byla vyřešena. Další den jsem pokra-
čoval po cyklostezce úžasnou přírodou ko-
lem řeky Waikato až k jezeru Taupo, kam 
jsem dorazil za dva dny.

Přesun na nejodlehlejší trek
Asi patnáctý den jízdy jsem opustil oblast 

Rotorua a přesunoval se na svoji první Great 
Walks „Kolem jezera Waikaremoana“. Vo-
lil jsem nejkratší možnou cestu, která ved-
la překrásnou a opuštěnou krajinou. Provoz 
na oficiální „gravel road“ byl minimální. 
Tady mne čekalo necelých 100 kilometrů 
po štěrkové cestě. Pozor! Pod pojmem štěrk 
se rozumí v evropských poměrech opravdu 
jemné kamenivo. Zde se však jednalo o sil-
nici vysypanou menšími valouny. Ani z kop-
ce se po ní nedalo jet rychle.

Dvacet kilometrů před příjezdem k jeze-
ru jsem zpozoroval, že zadní kolo sebou ně-
jak divně hází. Na zadním plášti byla bou-
le a z díry na plášti na mne koukala duše. 
Plášť byl tedy na vyhození, přitom jsem jej 
zakoupil těsně před odjezdem. Najednou 
kolem mne přejel terénní pick-up a zastavil 
přede mnou. Z auta vystoupil anděl. Tak mi 
totiž připadala dívka v bílé sukni, která mi 
nabídla, že mě sveze do kempu.

Tam ke mně hned přišla Zdenka z Čech 
a doporučila mi, abych požádal majitele 
kempu o koupi pláště. Ten mi vyšel vstříc. 
S batohem na zádech jsem pak pospíchal 
do kanceláře DOC, kde jsem si zaregistroval 
a zaplatil místa noclehu na dvě noci násle-
dujícího třídenního treku. Počet návštěvní-
ků na nocležištích je totiž omezen a mimo 
oficiální tábořiště je v národních parcích 
přenocování zakázáno. Během tří dnů jsem 
absolvoval trek nádhernou krajinou kolem 
jezera Waikaremoana.

První setkání s maorskou 
kulturou

V Napieru jsem strávil dva příjemné dny 
u sedmdesátiletého člena WS, jehož ko-
níčkem bylo cestování nalehko po Evropě 
s veškerým luxusem, který zajišťovaly různé 
cestovní kanceláře. Odsud jsem pak projel 
další doporučovanou trasu „Gentle Annie“, 
která mě provedla opuštěnými kouty stře-
dem Severního ostrova do oblasti Tongari-
ro. Přijel jsem k hlavní silnici SH1 a hledal 
jsem nějaké místo na přespání. Kolem sil-
nice, po které jsem jel, byly jenom ploty, za 
nimiž se pásly krávy. Den se chýlil ke kon-
ci a už jsem neměl na vybranou. Nezbylo 

mi nic jiného než sjet ze silnice k nedaleké-
mu stavení, kde jsem zabouchal na dveře. 
Dveře otevřela mohutná maorská žena v žu-
panu a v kožešinových botách. Zeptal jsem 
se, zda mohu nedaleko pod stromy posta-
vit svůj přístřešek. Překvapivě vyslovila sou-
hlas. Mohl jsem tedy rozdělat oheň ve svém 
dřívkáči a pustit se do přípravy večeře.

Ráno jsem vstal jako obvykle a s překva-
pením jsem sledoval, jak k mému stanu při-
chází statný Maor. S obavami jsem čekal, 
co se bude dít. On mě ale přišel osobně po-
zvat na ranní kávu, a kromě toho se zají-
mal také o to, na čem jsem včera večer va-
řil. Poté už jsem odešel s hostitelem, abych 
využil jeho milé pozvání. Při popíjení černé 
kávy se pak rozvinula zajímavá diskuse a já 
se dozvěděl, že Maor Rudy se věnuje chovu 
skotu a jeho největším koníčkem je lov zvě-

ře. Nejčastějším úlovkem jsou divoká prasa-
ta a jeleni. Jako všichni původní obyvatelé 
Nového Zélandu mají povolen lov zdarma. 
Mezi řečí mi také na mobilu ukázal i video 
soutěže ve stříhání ovcí, ve kterém se pořá-
dají na Novém Zélandu ostrovní mistrovství. 
Nevěřil jsem, že nejlepší střihač ovčího rou-
na vše zvládne za méně než půl minuty. Byl 
jsem svým hostitelem okouzlen.

Nocleh ve stylu country
Mezi jednu z doporučovaných tras se do-

stala i jízda po „Zapomenuté silnici“ (For-
gotten World Highway) vedoucí z Tauma-
runui do Stratfordu. Chtěl jsem si ji tedy 
projet i já, abych se po ní přiblížil do měs-
ta New Plymouth, kde jsem chtěl navštívit 
kamarádku Pam. Bohužel jsem byl upozor-
něn, že část trasy je neprůjezdná. Musel 

NOVÝ ZÉLAND

TROCHA STATISTIKY
Na kole jsem najezdil na 
Severním ostrově 2053 km a na 
Jižním 2296 km. Pěšky jsem 
nachodil 240 km a půjčeným 
autem najel cca 1100 km. Celý 
výlet mě včetně letenky vyšel na 
necelých 80 000 Kč. Za stravu 
jsem utrácel cca 1000 NZD 
měsíčně. To však nestačilo na 
to, abych v průběhu putování 
neztratil 12 kilo své tělesné váhy.
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jsem proto zvolit objížďku přes městečko 
Ohura. V něm mne na jedné křižovatce zau-
jala cedule s nápisem New Plymouth. Rych-
lým propočtem mílí jsem zjistil, že pokud 
pojedu touto cestou, ušetřím cca 50 kilo-
metrů jízdy. Poptal jsem u místních, zda je 
to vhodná silnice pro mé kolo, a když jsem 
byl ujištěn, že ano, pustil jsem se po ní.

Mé objevitelské nadšení vzalo brzy za 
své. Po 10 kilometrech se asfalt změnil na 
prašný povrch s množstvím protivných va-
lounů. Po rovině to ještě celkem šlo, do 
kopce jsem ale už trpěl. V tom vedru se mi 
nešlapalo moc dobře. Slezl jsem tedy z kola 
a pomalu jsem ho vedl. Náhle vedle mě za-
stavil malý náklaďáček plně naložený štěr-
kem. Řidič vystoupil a otázal se, zda bych 
si nedal pivo. Jasně, jsem přeci Čech a pivo 
si dám kdykoliv. Současně se mě řidič ptal, 
zda nechci svézt. Kolo jsme hodili na štěrk. 
Po několika kilometrech jsme přijeli na vr-
chol stoupání, už se blížil večer a v okolí sil-
nice se v džungli spát nedalo. Po asi deseti 
kilometrech řidič zpomalil a po chvíli zasta-

vil před stylovou country haciendou. Tady 
prý mohu přespat. Na závěr jsem pak do-
stal dalších pět studených piv a můj dob-
rodinec odjel. Po čtvrthodince se však opět 
vrátil a přivezl mi zmrazené mleté maso. 
Musel jsem se štípnout do ruky, abych se 
přesvědčil, že se mi to všechno nezdá. Při-
padal jsem si jako v ráji.

Další den jsem dojel po neuvěřitelně ro-
vinaté silnici do New Plymouthu, kde mě 
čekalo u mé kamarádky Pam přivítání na 
„vládní“ úrovni. To už se ale pomalu blížil 
termín oslavy Vánoc a má hostitelka mi na-
bídla strávení vánočních svátků ve své rodi-
ně. Bylo by to krásné, ale narušilo by to ci-
telně můj časový harmonogram. O Vánocích 
musím být přeci už na Jižním ostrově.

JIŽNÍ OSTROV
Přivítalo mě deštivé počasí

Plavba na Jižní ostrov přes Cookův průliv 
proběhla přesně v polovině prosince. Chví-
li trvalo, než jsem dojel do městečka Nel-

son, kde jsem poprvé využil služeb místní-
ho cykloservisu při repasi brzd. Když jsem 
si tam vyzvedával opravené kolo, mechanik 
mě upozornil na zítřejší mimořádně nepříz-
nivou předpověď počasí. Na základě této in-
formace jsem se rozhodl kontaktovat členku 
WS Christine v Motuece. Ta je vzdálena od 
Nelsonu necelých 50 kilometrů. Bylo sice 
již pět hodin odpoledne, ale za světla jsem 
měl šanci tam ještě dojet.

Svištím po cyklostezce až k ukazateli Mo-
tueka – šest mil. Jen jsem si pomyslel, že 
už to mám v suchu, a šlapal jsem dál. Jen-
že chyba lávky. Začalo se šeřit a já zjistil, 
že přední kolo je měkké. Na ten kousek už 
ho přeci nebudu opravovat. Stačí, když ho 
dofouknu. Po ujetí velmi krátké vzdálenosti 
je kolo zase poloprázdné. Setmělo se ještě 
více a začalo poprchávat. Na silnici a v deš-
ti se mi kolo nechtělo opravovat. Motueka 
byla již na dohled. Oblékl jsem pláštěnku 
a tlačil kolo do města.

Přišel jsem k první benzinové stani-
ci a schoval se před deštěm pod střechu. 

Cyklostezka kolem řeky Clutha krátce po odjezdu z Wanaky (Jižní ostrov)

Moeraki Boulders při cestě po východním pobřeží před Oamaru  West Coast − výhled na ledovec za mizerného 
počasí, ale naděje umírá poslední
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Zároveň jsem ze slušnosti poslal Christine 
omluvnou SMS zprávu. Za chvíli mi telefon 
pípnul znovu: „Kde jsi? Jedu pro tebe.“ Če-
kám teda v suchu pod střechou benzinky. 
Jak rád bych si dal pivo, ale v rámci boje 
proti alkoholismu se na benzinkách ne-
prodává. Christine pro mě přijela za chvil-
ku. Naložili jsme kolo na přívěs a já se vezl 
k ní domů. Měl jsem obrovské štěstí. Ná-
sledující den celý propršel. Strávil jsem ho 
opravou kola a dopisováním svého deníč-
ku. V rámci svého kuchařského umění jsem 
učil Christine péci české bramboráky. Tepr-
ve další den jsem pokračoval v putování. Na 
čtyři dny jsem změnil jízdu na kole za pěší 
turistiku. Nemohl jsem přeci vynechat je-
den z nejkrásnějších treků po pobřeží Tas-
manova moře.

Osudové setkání
Štědrý den jsem strávil v uzavřeném kem-

pu před městečkem Westport. Od lehce při-
opité majitelky jsem dostal milý dárek v po-
době štědrovečerní „číny“ a k ní plechovku 
piva. Tím jsem pak připil na zdraví své ro-
diny v Čechách. S ohledem na časový po-
sun s nimi budu mluvit až zítra ráno. To 
bude vrcholit večer u ozdobeného vánoční-
ho stromečku.

Novozélandský Boží hod jsem strávil 
z větší části na obědě v indické restaura-
ci, jež byla ve městě Westport široko daleko 
jediná otevřená. Dal jsem si tam dva obě-
dy, přičemž teprve tím druhým jsem se do-
statečně zasytil. V průběhu oběda za mnou 
do hospody přišel Čech Milan. Jel kolem na 
kole a viděl na něm vlající českou vlajku. 
Nedalo mu to a zašel za krajanem. Dlouho 
jsme hovořili nejen o mé cestě na kole, ale 
i o mých dalších plánech. Rozhodně mi do-
poručoval projet si po silnici 600 kilometrů 
dlouhé západní pobřeží. Prý je velice krás-
né. Udělal jsem však velkou chybu. Po ce-
lou doporučenou cestu mě doprovázelo ex-
trémně mizerné počasí. Příště bych jízdu 
po západním pobřeží zcela určitě vynechal. 
Nicméně bych jistě litoval, kdybych si ne-
projel následující cyklostezku.

West Coast Wilderness Trail
Ve městě Greymouth jsem se rozhodl, že 

se opět napojím na trasu Aotearoa tour. Tím 
si sice prodloužím trasu, ale nejsem tady 
proto, abych jezdil po silnici. Tato 136 kilo-
metrů dlouhá stezka vede po náspech zru-
šené železnice a po starých dřevorubeckých 
cestách, které vznikaly v důsledku rozkvětu 
hornictví kolem roku 1850, kdy zde propuk-
la zlatá horečka. První zastávkou na trase 
bylo městečko Kumara. Tady mi opět zača-
lo pršet. Naštěstí byly na trase podle mapy 
dva přístřešky, kde jsem mohl v suchu pře-
nocovat. Po částečném usušení mokrých 
věcí jsem se sbalil a pokračoval dál v cestě. 

Jel jsem kousek po prašné silnici, kde jsem 
potkal maďarské cyklisty na lehotandemu. 
Je zvláštní, že místní turisty na kolech s pl-
nou polní jsem skoro nepotkal. Příslušní-
ků jiných národů zde bylo však dost.

Odpoledne jsem přijel do městečka Hoki-
tika, které je proslaveno prodejem upomín-
kových předmětů z jadeitu, což je zelenka-

vý a snadno opracovatelný polodrahokam. 
Odtud jsem pokračoval dále po trase bývalé 
železnice. Na místě bývalého nádraží jsem 
narazil na plechový přístřešek, kde jsem 
přenocoval a schoval se před všudypřítom-
ným větrem. Druhý den ráno jsem pak do-
jel do Rossu, kde trail skončil. Tady jsem se 
napojil na silnici SH6, která mě za nepříz-
nivého počasí dovedla až do 500 kilometrů 
vzdáleného Haastu.

Projížděl jsem vesničku Franz Josef, kde 
jsem kvůli špatné povětrnostní situaci vyu-
žil zázemí velmi drahého kempu, a teprve 
další den jsem pokračoval do dalšího měs-
tečka Fox Glacier. Obě místa jsou proslave-
ná pěšími procházkami k ledovcům. Bohu-
žel, i zde je patrný značný ústup ledovce. 
Mnohokrát jsem četl, že na západním po-
břeží má hlavní slovo vítr a déšť. Nevěřil 
jsem tomu a doufal, že budu mít štěstí. In-
formace však naneštěstí nelhaly, a tak jsem 
pospíchal, abych překročil předěl mezi zá-
padním a východním pobřežím co nejdří-
ve. Tím je sedlo Haast a tady je také hra-
nice mezi slunečným a deštivým počasím. 
Na další den hlásili na západním pobřeží 
opět silné deště. Na ty jsem raději nečekal 
a sjel jsem do rovin kolem jezera Hawea, 
kde jsem se konečně dočkal lepšího počasí.

Modrá obloha a sluníčko. To jsou momen-
ty, na které se těší každý cestovatel. Bohu-
žel to neznamenalo, že by přestal foukat 
vítr. Kdo neprojel následující trail, jako by 
na Novém Zélandu nebyl.

Otago Central Rail Trail
Trasa oficiálně začíná v městečku Clyde 

a je pokračováním úžasného říčního trailu 
podél řeky Clutha, která vytéká z jezera Wa-
naka. Jak název napovídá, tato cyklostezka 
je vedena po trase bývalé železnice, která 
byla ale zrušena v sedmdesátých letech mi-
nulého století. Nyní se řadí mezi nejznáměj-
ší cyklostezky na Novém Zélandu. Ve vyš-
ších partiích prochází savanou a později 
mezi pastvinami. Podél ní je dostatek uby-
tovacích kapacit, které ale nejsou vhodné 
pro nízkonákladové cestovatele. K noclehu 

GREAT RIDE
Po celém Novém Zélandu existuje mnoho 
různých cyklotrailů různých obtížností. 
Těch hlavních, které vznikly za podpory 
státu, je dvacet tři. Část z nich je 
propojena do tzv. Tour Aotearoa, která 
spojuje nejsevernější bod Cap Reinga 
s nejjižněji položeným místem Bluff. Trasu 
v délce 3000 kilometrů lze absolvovat 
v závodě, který startuje v únoru jednou 
za dva roky. Je otevřen široké veřejnosti 
a není neobvyklé, že ho ve dvojici 
absolvují i důchodci v čase delším 
než jeden měsíc. Ve srovnání s jinými 
závody tohoto typu je každý den povinná 
šestihodinová pauza a člověk trasu nesmí 
překonat dříve než za deset dní.

ZMÍNIL JSEM SE 
KAMARÁDCE, ŽE 
JEDU DO JEJÍ VLASTI 
NA DOBRODRUŽNOU 
EXPEDICI, ZASMÁLA 
SE A ODVĚTILA: „NA 
JAKOU EXPEDICI?“ NA 
ZÉLANDU SI KOUPÍŠ 
VŠE, CO POTŘEBUJEŠ. 
TO NENÍ ŽÁDNÁ 
EXPEDICE! V PRŮBĚHU 
CESTOVÁNÍ JSEM JÍ 
DAL ZA PRAVDU.
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ZAHRANIČNÍ CYKLOTRASA

jsem tedy využíval časté přístřešky na tra-
se. Konec je situován do městečka Middle-
march. Délka trailu je cca 150 kilometrů 
a dalších 60 kilometrů na pobřeží do Du-
nedinu lze projet vyhlídkovým vlakem kaňo-
nem řeky Taiery (cca 100 NZD). Já se však 
trápil po silnici přes děsné kopce.

V podvečer jsem dojel do Dunedinu. 
Zkoušel jsem najít nocleh přes WS, ale to 
se mi nepodařilo. Kemp byl až daleko za 
městem. Neměl jsem kde spát, a tak jsem 
si našel schované místečko u dálnice. Mu-
sel jsem ale ještě někde načerpat vodu na 
vaření. Prosím o ni v nedaleké usedlosti, 
kde mají i zahradu. Ptal jsem se, zda bych 
tam nemohl přespat. Nebyl problém. Tohle 
místo bylo podstatně klidnější. Druhý den 
jsem si pak prohlédl město Dunedin včet-
ně nejkrásnějšího nádraží na Novém Zélan-
du. Odsud jezdí vlaky do Middlemarch. Ne-
směl jsem vynechat nejstrmější ulici světa, 
ale vyjet jsem ji nezkoušel. Strmých kopců 
jsem tady už vytlačil dost a dost.

Po východním pobřeží jsem pokračoval 
dále do města Oamaru. Po cestě jsem nevy-
nechal další pozoruhodnost, jíž jsou Moera-
ki Boulders. Na mořském pobřeží se zniče-

honic objevily kamenné koule, ty největší 
mají průměr víc než jeden metr. Vznikly ero-
zí bez přispění člověka.

Koule lákaly obrovské množství čínských 
turistů a vyfotit si kameny bez nich bylo té-
měř nemožné. Raději jsem pokračoval dál. 
Že dnes dojedu až do Oamaru, jsem nepočí-
tal, ale když mi tam po hlavní silnici zbývalo 
asi 50 kilometrů a já už měl zase dost jízdy 
proti větru, předjelo mne auto a zastavilo. 
„Já tě svezu. Po hlavní silnici je jízda na 
kole moc nebezpečná,“ navrhl mi řidič. Byl 
jsem již docela unaven, a tak jsem ani ne-
odporoval. Když jsme se rozjeli, začali jsme 
se bavit – tedy začal se bavit můj dobrodi-
nec. Já mu rozuměl tak polovinu. Nicméně 
jsem se dozvěděl, že se byl projet na kole 
na jihu ostrova. Teď jede také do Oamaru. 
Rozloučili jsme se a já odjel do nedaleké-
ho kempu, kde jsem zakoupil poslední vy-
hrazené místo pro stan. V kanceláři kem-
pu jsem zjistil, že zde končí cyklotrasa Alps 
2 Ocean. Mohu ji tedy absolvovat v opač-
ném směru.

Po večeři jsem vyrazil na pozorování tuč-
ňáků. Za 70 a více NZD se k jejich koloni-
ím pořádají placené výpravy, které jsou na 

OTAGO CENTRAL 
RAIL TRAIL ZAČÍNÁ 
V MĚSTEČKU CLYDE 
A JE POKRAČOVÁNÍM 
ŘÍČNÍHO TRAILU 
PODÉL ŘEKY CLUTHA, 
KTERÁ VYTÉKÁ 
Z JEZERA WANAKA. 
CYKLOSTEZKA 
JE VEDENA PO 
TRASE BÝVALÉ 
ŽELEZNICE, KTERÁ 
BYLA ALE ZRUŠENA 
V SEDMDESÁTÝCH 
LETECH MINULÉHO 
STOLETÍ. ŘADÍ SE 
MEZI NEJZNÁMĚJŠÍ 
CYKLOSTEZKY 
NOVÉHO ZÉLANDU.

Prašná silnice kolem blankytně modré řeky Arahura

Nocleh na West Coast nedaleko Fox Glacier

Krátký visutý most na cestě kolem 
jezera − Waikaremoana Track

Typický pohled na nekonečné ranče
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NOVÝ ZÉLAND

Novém Zélandu velmi populární. V Oamaru však hnízdí tučňáci přímo ve městě 
v přístavu. Za setmění se vracejí z moře a noc tráví na souši.

Alps to Ocean Cycle Trail
Oficiální start trailu je ve stejnojmenné vesničce pod nejvyšším vrcholem No-

vého Zélandu Mount Cook (3724 m n. m.). Odsud vede cyklostezka k pobřeží do 
města Oamaru. Tímto směrem je cesta snazší, ale protože nejsem žádné „béč-
ko“, volím opačný směr. Ten mi pro cestu do města Christchurch vyhovuje lépe. 
V každém případě je tento trail poněkud kuriózní tím, že je na něm doporučo-
ván tranzit přes ledovcovou Tasmanovu řeku i s koly vrtulníkem, což není zrovna 
nejlevnější způsob přepravy.

Já jsem si tento trail přejmenoval soukromě na Ocean 2 Alps a vyrazil jsem 
na něj z Oamaru. Originální trasa má velmi mnoho alternativ pro různé typy kol. 
Zvolil jsem tu, která je nejrychlejší s ohledem na mé obtěžkané kolo. Snažil 
jsem se tedy jet co nejvíce po silnici. Opravdu hezkou trasu jsem projel za čty-
ři dny a trail jsem zakončil procházkou pod Mount Cook za příjemného, sluneč-
ného, ale hlavně odpočinkového dne, který jsem věnoval převážně fotografování.

Zajel jsem i k Tasmanovu jezeru, kde jsem opět zažil další neobvyklé setkání. 
Při scházení z vyhlídky na ledovcové jezero jsem zaslechl češtinu. Mým rodným 
jazykem hovořily dvě dámy, které šly proti mně. Pozdravil jsem je a jedna se ke 
mně otočila se slovy: „Vy musíte být Čenda!“ Byl jsem v šoku. Ty dámy jsem vi-
děl poprvé. Hned se mi dostalo vysvětlení. Jedna ze sportovně vyhlížejících dam 
byla manželkou Milana, kterého jsem potkal před čtrnácti dny ve Westportu na 
Boží hod. Za chvíli jsme se už potkali i s Milanem a z hodinového rozhovoru vy-
zněla pozvánka k přespání po cestě do Christchurch. To je hlavní město Jižního 
ostrova a je pozoruhodné tím, že před osmi lety bylo zasaženo silným zemětře-
sením, a nyní je pomalu rekonstruováno do původní podoby. Mnoho proluk mezi 
domy však stále čeká na své nové využití. Kromě toho jsem byl zvědav na své 
krajany, kteří také pomáhají s obnovou města.

Odsud jsem se bezplatně převezl obytným autem do Aucklandu. Půjčení a tra-
jekt mezi ostrovy byl zdarma, ale musel jsem si zaplatit pohonné hmoty. Obě 
města dělí vzdálenost 1200 kilometrů a já už bych nestihl tuto vzdálenost ujet 
na kole. Musel bych se přemisťovat letecky, a tudíž by bylo nutné opět balit kolo 
do krabice, což se mi nechtělo. Před odletem zpět do vlasti jsem týden odpočí-
val v Aucklandu a pomáhal s domácími pracemi v jednom domečku. Na kole už 
jsem skoro nesedl, bikováním jsem byl přesycen. Na příští návštěvu Nového Zé-
landu ale mám již teď připraven perfektní program.�

� n

Nový Zéland se rozprostírá převážně na dvou ostrovech, kde žije 
necelých 5 milionů obyvatel. Zhruba 3/5 populace obývá Severní 
ostrov, Jižní 1/5 obyvatel. Ostatní žijí v Austrálii a ve zbytku 
světa. Domluvíte se zde v pohodě anglicky, ale zpočátku budete 
mít menší problémy s trochu jinou výslovností.
hlavní město Wellington
ceny Jeden novozélandský dolar (NZD) je cca 15 Kč, ceny 
potravin v obchodech bývají jen o něco málo vyšší než v ČR. 
Ubytování a strava v restauracích je už nepoměrně dražší. 
Ubytování na chatách v letní sezoně na nejzajímavějších 
trasách Great Walks je už hodně drahé.
víza Turistická se dají zařídit přes internet na tři měsíce, 
o pracovní víza je nutno žádat a bez nich je zaměstnávání 
nelegální. Nejoblíbenější je roční studentský pobyt na Working 
Holidays, který je omezen věkem (26 let). Počet studentů je 
velmi přísně regulován.
doprava V úvahu přichází prakticky jen letecká doprava, 
kterou provozují např. China Airlines nebo Korean Airlines. Tyto 
společnosti patří k těm levnějším, já použil korejského dopravce, 
protože v ceně letenky byla dvě zavazadla po 23 kg. Doprava 
kola tak byla zdarma. Délka letu s ohledem na dvanáctihodinový 
časový posun je tam 2,5 dne a zpět 1,5. Po Novém Zélandu 
lze cestovat i s kolem bez problémů autobusem, ale možnost 
dopravy kola je nutné dopředu prověřit.
vybavení V každém případě doporučuji horské kolo. Potkal 
jsem mnoho cyklistů, kteří cestovali na štěrkoletech, ale horské 
kolo dodává jistotu průjezdu jakýmkoliv terénem. Na hlavních 
silnicích jsem se necítil příliš bezpečně. Kupodivu mi problémy 
nedělali cizinci se zapůjčenými obytnými auty, ale spíše místní 
řidiči náklaďáků, kteří mě míjeli někdy nebezpečně blízko.
stravování a vaření Ve větších městech jsou samozřejmostí 
restaurace s poněkud vyššími cenami, já využíval hlavně 
teplý pult v supermarketech. Tady bylo k mání i nejlevnější 
plechovkové pivo německého či ruského původu. Zásobování 
obchůdků i v malých vesničkách je dostatečné, často je možnost 
nákupu také na benzinových pumpách. Na severním ostrově 
jsem vařil na dřívkáči. Na jihu jsem využíval častěji plynový 
vařič, neboť na mnoha místech byl přísný zákaz rozdělávání 
ohně. Plynovou kartuši je možné zakoupit často i v informačním 
středisku.
ostatní Jezdí se vlevo, což nepřináší na kole a většinou ani 
při cestování autem žádné problémy, speciální očkování není 
třeba, pitná voda je k dispozici prakticky všude jak ke koupi, 
tak na vyžádání v soukromí. Ostatní potřebné zboží lze zakoupit 
v marketech Warenhouse, které připomínají naše OBI. Kola zde 
jsou odlišných značek, ale vybavena jsou všudypřítomnými díly 
Shimano, takže pohoda.
kanceláře DOC Pod hlavičkou DOC najdeme na Novém Zélandu 
nejen síť informačních kanceláří, ale i kempy v několika různých 
cenových kategoriích. Volné táboření je zakázáno pod pokutou 
200 NZD. Vzhledem k mému nízkonákladovému cestování jsem 
se snažil toto nařízení v rozumné míře respektovat.
klima Podobné jako v ČR s půlročním posunem, ale s větší 
pravděpodobností výskytu extrémního počasí včetně záplav. 
Častá tu jsou také zemětřesení.
Great Walks Devět vícedenních pěších tras po NZ, které 
jsou spravovány státem. Na nich je povoleno táboření pouze 
na vyhrazených místech za poplatek a často je vyžadována 
rezervace spojená s platbou dopředu. V sezoně jsou treky nebo 
spíše ubytování (často není ubytování ve stanu možné) na 
nich vyprodané dlouho dopředu. Mimo sezonu je vše v pohodě. 
Existuje pěší varianta přechodu Nového Zélandu v délce 3000 
km, ale to je dlouhodobá záležitost, která je dopřána pouze 
zvláště odolným jedincům (hlavně s ohledem na časové 
možnosti).
Warm Showers (Teplá sprcha a jinak jen WS): Dobrovolné 
sdružení dálkových cyklistů a jejich příznivců, kteří jsou 
propojeni v této organizaci přes internet. Na Severním ostrově 
jsem tuto službu využil 4x a na Jižním pouze jednou v Motuece. 
(www.warmshowers.org)
doporučené webové stránky např. www.nzpocketguide.com, 
www.doc.govt.nz, www.newzealand.com, ale každý si určitě 
najde svůj zdroj.

PRAKTICKÉ INFORMACE

 Alps to Ocean Trail − dojezd do Alp na konec cyklostezky pod Mount Cook


