ným zpestřením byl na konci sjezdu samoobslužný stánek s ovocem a zeleninou. Krabička na peníze obsahovala
několik dolarových mincí na rozměnění.
Neuvěřitelné. Rovněž našince potěšil
pohled na polorozpadlý traktor značky
Zetor. V rychlých sjezdech přišla vhod
větrovka proti prochladnutí. Vítr se stále
točil, což bylo rozhodně lepší než neustálá jízda proti němu. Během několikátého dne stráveného v sedle kola už si
člověk zvykne na zátěž, kterou s sebou
táhne a nemotornost obtěžkaného kola
už ani nevnímá.
Dále naplánovaná cesta pokračovala
do Tairua. Cesta vede nejprve lesem
s obrovskými přesličkami a poté ústí na
krásnou pláž – Cathedral Cove, kde má
člověk najednou pocit, jakoby byl na jiné planetě. Množství bizarně tvarovaných skal vyčnívajících z moře, jeskyně,
prostě nádhera. Další zastávkou bylo
Hot Water Beach. Jak již z názvu vyplývá, toto místo je výjimečné horkými prameny v písku pláže, kde si lidé hloubí jámy a v těchto mělkých přírodních vanách se pak koupou. Ačkoliv začalo
k večeru slabě pršet, ranní probuzení ve
městě Tairua bylo opět slunečné. První
zastávkou nového dne byla rezervace
Wharekawa Wildlife Refuge pověstná
spoustou mušlí a ústřic. Cestu mírnějším terénem obtěžkané kolo zvládlo na

výbornou. Nocování ve Waihi a opět na
kolo. Počasí se začalo pomalu kazit,
dvě silnější přeháňky tvořily nepříjemný
doprovod až do Tauranga.
Následující den čekala Bínu trasa
dlouhá přes sto kilometrů. Vítr v zádech
se tvářil slibně, bohužel náladu brzy trochu pokazil silný provoz. Ten utichl až
za odbočkou na město Rotorua, které je
jedním ze tří míst na světě, kde jsou vidět činné gejzíry (dalšími jsou Island
a Yellowstone National Park v USA).
Zdejší termální oblast s maorskými vesnicemi nabízí obrovskou show pro turisty a je velice zajímavá už tím, že je celá
cítit sírou a všude to bublá a syčí.
Další zastávkou se stala proslulá geotermální rezervace s maorským názvem
Wai-O-Tapu, což v překladu znamená
Svaté Vody. Velké množství jezer a jezírek hrajících různými až neskutečnými barvami a bublinkami
vařící vody v sobě skrývá nenapodobitelnou atmosféru.
Následující cesta do města
Taupo byla sice v minimálním
provozu, zato však s vražednou
kombinací stoupání a silného
protivětru. V této oblasti by jistě
byla škoda opomenout vodopády, respektive peřeje Huka Falls
a vulkanickou rezervaci The
Craters of the Moon. Při vjezdu
do městečka Turangi začalo pořádně pršet a bylo nutné co nejrychleji sehnat ubytování. Stavění stanu by v takovém počasí
nebylo nic příjemného, proto možnost
klasického pokoje byla příjemná, i když
téměř dvojnásobně drahá.
Nevlídné počasí bylo druhý den ráno
důvodem k využití autobusu, kterým se
Bína přesunul do horské
oblasti, konkrétně do lyžařského areálu Whakapapa Ski Area. Všude kolem
čerstvý sníh, bohužel bylo
již po sezóně. I tato oblast
sehrála důležitou roli při filmování Pána Prstenů. Velkolepé bitvy se natáčely
na prostoru zdejších sjezdovek a dokonce i na jednom z parkoviš. Nádherné hory se sopečnými kužely a s velkým množstvím
vyhaslých kráterů, to je
charakteristický znak tohoto krásného místa. Denní
teplota kolem sedmi stupňů, v noci však výrazně mrzne. Stanování by zde asi nebylo tím nejrozumnějším.
Následoval tedy dlouhý sjezd do údolí,
kde se silnice klikatila mezi poměrně
ostrými kopci. Krajina je zde relativně
opuštěná, nekonečnou přírodu občas
naruší jen osamělá farma na kopci.
Po přenocování v náhodně objeveném YMCA kempu, což je obdoba
skautského tábora, následovalo nejdříve zdolání několika kopců a poté pohodlná rovinatá cesta okolo řeky Whanganui. Cestu chvílemi zpestřila odbočka
k nějakému s historií spjatému místu,
ale památky jsou zde hodně mladé, takže z pohledu našince často nezajímavé.
Zpravidla se jedná o polorozbořené maorské tvrze či jiné stavby, jejichž věk se
pohybuje okolo 150 let.
Z města Wanganui, jehož jméno se
od názvu řeky liší jen chybějícím H, vedla cesta dál po rovinaté silnici s větrem
v zádech, což byla příjemná změna.
O zpestření se rovněž postaral sympatický francouzský pár na tandemu, v jehož doprovodu Bína absolvoval část
cesty. I když byl tandem z kopce výrazně rychlejší, ve stoupáních nebylo až
tak složité ho dojet.
Další cesta již vedla přímo do Wellingtonu, což je hlavní město Nového Zélandu. Pro cyklisty je zajímavá jeho přezdívka Větrné město. Wellington je kro-

mě vládního i kulturním a uměleckým
centrem Nového Zélandu. Zajímavé je
zde také Te Papa Museum, které nabízí
kompletní zdejší historii, a to včetně prvního novozélandského automobilu
značky Holden, jenž měl karoserii z vlnitého plechu. Deštivé ráno ve Wellingtonu nebylo zrovna příjemné. Cesta k trajektu, kterým bylo nutné se dostat na
Jižní ostrov, ale naštěstí nebyla moc
dlouhá. Přesto člověk totálně promokl,
takže bylo na lodi během tříhodinové
plavby co sušit.
Trasa po Jižním ostrově byla naplánována přes Nelson na západní pobřeží
a dále Alpami do Christchurche. Silnice
vedla z města Havelock hustě zalesněnou hornatou krajinou až do Nelsonu.
Říká se, že v těchto místech je nejpříznivější počasí v celé zemi. Samotný Nelson je pak jedním z nejnavštěvovanějších turistických cílů. V jeho bezprostřední blízkosti jsou nádherné pláže
a národní parky.
Z Nelsonu následovala několikadenní, ze začátku hornatější, etapa přes
Belgrove a St. Arnaud, která pokračovala okolo Buller River. Údajně se jedná
o nejhezčí vyhlídkovou cestu na Jižním
ostrově. Silnice podél řeky sice vedla

většinou z mírného kopce, vše ovšem
vykompenzoval protivítr. Kopcovitá krajina s voňavými lesy, slušný asfalt, minimální provoz, zkrátka idylka. Následovalo ne zrovna pohledné město Greymouth, které leží u ústí Grey River. Ale
ještě před ním by bylo škoda vynechat
světoznámé Pancake Rocks, tedy Lívancové skály, které jsou svými tenkými
vrstvami vápence opravdu úchvatné.
V Greymouthu bylo nutné zajistit si letenku pro návrat zpět do Aucklandu. Do
plánovaného odletu z Queenstownu
zpět do Aucklandu zbývalo ještě osm
dní, za které se toho naštěstí dalo ještě
dost stihnout.
Následoval ovšem nelehký přejezd
Alp a vyšplhání se až do výšky 920 metrů nad mořem do Arthur s Pass Summit.
Vzhledem k faktu, že se stoupalo od
moře, byl výškový rozdíl opravdu značný. Naštěstí počasí při celém přejezdu
Alp vyšlo na výbornou, což je podle domorodců zcela výjimečné. Nedaleko
Arthur‘s Pass Village, kde trávil Bína následující noc, se nachází další přírodní
atrakce, a sice 130 metrů vysoký vodopád Devils Punchbowl Falls.
Dále cesta kolísala stále kolem 600
až 700 metrů nadmořské výšky opět
překrásnou krajinou s vysokými zasněženými horami a plochými údolími vytvořenými řekou. Zajímavou oblastí je
zde nepochybně Castle Hill. Jedná se
o formaci vápencových skal, která je rájem horolezců.

A co dál?
Jak jsme se dozvěděli, Jiřího Bínu nyní láká nejvíce Austrálie, jistě by nepohrdnul ani Chile
a Jižní Amerikou. Máme se tedy
do budoucna jistě na co těšit,
nebo tento článek určitě není naší první
a poslední spoluprácí.
Chcete-li se dozvědět o této náročné
cestě a vlastně o celém Novém Zélandu
ještě více, máme pro vás tip. Jiří Bína
nabízí podle našeho názoru profesionálně zpracované CD s názvem Kolem
kolem Nového Zélandu, které je záznamem celé cesty po Novém Zélandu. Ve
34 kapitolách se dočtete dojmy z putování a určitě se i dobře pobavíte. CD obsahuje také téměř 350 fotografií, řadu
map, informace o převýšení nebo záznamy o počasí. Samozřejmě nechybí
ani seznam vybavení a orientační ceny
nejdůležitějšího zboží na Novém Zélandu. Chcete-li se na podobnou akci vydat, nebo pokud si chcete „pouze“
opravdu pěkně počíst, toto CD by vám
určitě nemělo chybět. Jeho zaváděcí
cena je 199 korun a objednat si ho můžete na www.turbina.cz.
Text: Honza
Foto: Jiří Bína
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Centrum představuje směsice
mrakodrapů a starších činžáků.
Z Aucklandu následovala krátká přeprava vlakem do Papakury a pak už na
kole. Cesta okolo moře je tu převážně
rovinatá s mírnými kopečky. Překvapila
zde cedule se zákazem koupání kvůli
znečištěnému moři. Na koupání je touto
dobou ale stejně zima. Člověk, který je
zde poprvé, musí hlavně zpočátku myslet na to, že kochání krásami okolní krajiny může být za jízdy nebezpečné. Nový Zéland ke kochání svádí každým
svým kouskem. Po relativně teplé noci
(8 °C) strávené v kempu v Miranda Hot
Springs pokračovala cesta směrem do
Coromandel Town. Až do městečka
Thames se jednalo o nudnou rovinatou
silnici s velkým provozem. Dále už byla
cesta zajímavější, nebo znovu kopírovala pobřeží. Z víkendových chat a vilek
osamoceného cyklistu všichni zdraví
a nadšeně kynou. Atmosféra téměř jako
na velkém závodě. Krásná krajina,
množství zátok a kopců, na kterých se
pasou krávy. Zkrátka pohoda.
Další noc již byla strávená v backpackeru v městečku Coromandel Town.
Ranní ptačí repertoár byl zcela odlišný
od toho evropského. Po snídani se Bína
dal na radikální snižování váhy nákladu.
Vše, co bylo jen trochu zbytečné, šlo
pryč. Štětka na holení, návleky na kotníky, troje ponožky, ale například i klipsny,
které si příliš nerozuměly s hrubší podrážkou turistických bot. Ihned po vyjetí
následoval nepříjemný výjezd, kdy bylo
nutné během 3,5 kilometru nastoupat
360 výškových metrů. Odměnou pak
byl dlouhý sjezd plný zatáček, kde měly
brzdy co dělat, aby zpomalily stroj vpředu i vzadu obtěžkaný zavazadly. Příjem-

strana

➨

Z Porters Pass (939 m n. m.) následoval sjezd do údolí nebezpečně úzkou
silničkou bez svodidel. Množství zatáček a příkrý sráz po levé straně byly doslova adrenalinovou záležitostí. Pozoruhodné byly v této lokalitě i několik stovek metrů dlouhé mosty, které byly
široké pouze na jedno auto.
Následovalo město Christchurch, jež
je často zmiňováno jako nejangličtější
město mimo Anglii. Kopcovité okolí
města se spoustou výhledů na moře je
doslova rájem horských cyklistů,
o čemž svědčí i velké množství značených stezek. Přesun do Queenstownu
ležícího na březích jezera Wakatipu proběhl za pomoci autobusu, jelikož už do
odletu nebylo tolik času, kolik by si Bína
představoval. Velkým zážitkem byl nepochybně i výlet z Queenstownu do Milford Soundu, který je kvůli strmým horám a řadě vodopádů pokládán za jedno z nejkrásnějších míst Nového
Zélandu. Rovněž se doporučuje nevynechat Skippers Canyon, kde cyklistu
sice čeká neustálá cesta nahoru
a dolů, ale 200 metrů hluboký
kaňon vyhloubený řekou Shotover River a působivé skály za to
jistě stojí.
Po důkladném prostudování
okolí Queenstownu už Bínu čekala pouze letecká přeprava do
Aucklandu a následně zpět do
Čech.

