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, i Jako již tradičně firma Auto

JAR| ŽambeÍk ve spoIuprá(i
s íirmou H|CAR HK uspo-
řádaIa výpravu do rumun-
ských hor. 0testovat stroje
Journeyman Gladiator 510
RX, G|adiator X5 a také |e-
tošní novinku 6|adiator X6
v extrémních podmínkách
Chtě|a parta ve sIoženíJar
da Lom, Radek Hýb|' Malce|
Jirků, Martin App| a [uboš
HÍ(ina, ta by|a zaměřená na
extlémy, a v druhé skupině
by|i Honza Vá|ka, Pepa Hýb|'
Mi(haI Bě|a a Ji ří Urban' ta
byla zaměřená na poznávání
tumunských hor a vesnic.

aše Výprava odstanova a V pátek
Večel V zambeÍku, kde jsÍne na|ož]|i
čtyřko ky na v|ek za dvě auta ajednu

dodávku, a v sobotu dopoledne doÍazi|j
do penzionu' kde nás ubytova|i sympatiťtí

PřestoŽe Frne by|i Unaven] z cesty' nic nám
nezabráni|o Vyraz]t ná odpo]edni, půVodné
krátkou VyjíŽd,ku' Byo vidět obrovské
nadšení ce é palty, tak7e Žádný odpoč nek,
aIe pořádný ofíÍoad' 5patřiIi jsme Iakatoš
stahujícídřevo koÍytém potoka, kte|ýrn jsme
pro]Íždě|i' Při snaze uhnout se mu z cesty
|ýaÍce převÍáti svůj strojna bok.NicVážného
se neía|o' a]e bÍa|i jsme to jako výstÍahu'
Hofyuká2aIy' kdo tu v|ádne' Posezeni u piVka
se nakonec !káza|o jako jediná správná
várianta k zakončenípÍvního dne' Netušíce,
co nás čeká ná5 ed uj ící den' jdeme spát'''
DÍuhý d€n ráno ná5 přivíta|o íunce, takŽe
Žádné zdržovánl, snídaně a už už do terénu.
UžíVa|i jsme si každý ki|ometr, počasí byo
hezké' tak jsme s€ íozhod|i zdo|at Vrcho|
Fata' By|o to náločné, aIe dlky dobré naviqaci
5e nám na vrcho|u otevře| poh|ed na naši
mod]U, horu Tib|eš na kterou jsme chtě|i
vyÍazit v pos|ednÍch dnech' P|ní eufoÍie
jsÍn€ pokračova|i dá|' Podařio se nám najít

c€stu na da|ší Vrcho], ktelý jsnre jiŽ po,na i

e!d tíVá teÍénnímiauty čtyř idny '  Abychom
5e nenudiIi, zpestřiIi j5me si ji,Véčky':zavča5u
5e vracime a připÍavujeme se na zítřejší

V Útelý 5e cesta daří' s|unce hřeje' c€,ta
Úbihá a na našich tváiích se zvětšlje úsměV
pÍotoŽe se 2a1im naplňuje naše Vize doíazit
dovesniČky e] ' !d 'Ta Iežínaopačné 9tÍanénaši
Ób|asti. ceía se Íázem komP ikuje' Vjíždíme
do kolyta potoka pného ostrých kamenů.
ProrozI jsem si gumu]' Žah|ásiI Luboš

do VysiIačky' Všichni jsme stÍnuIi, sjeIi se
k Lubošově čtyřko|ce a vyřeši it|h|inu sadou
knotú' Zdže|í neby|o tak Ve|ké, takže jsrn€
opatíné pok|ačova|i dá|. sjíŽdíme k ce,tě,
kteíá by|a k našemu překvapeni asfa|tová'
Provizořnioprava pneu dÍží, a tak pádÍm€ až
do naŠeho cÍ|e eud' cí| sp|něn, vyuŽíváme
posezení V r€íauraci a pozorujeme život

na ulic z terasy' Pak se vydáváme zpét
a V jedné z v€snic zastávujem€ u mktnÍho
ÝU]kan]zéÍa,aby náín odborně opÍaViI tíh IinU
ý pneumatice' KdyŽ jsme vidě| podmÍnky,
překvapi|o nás, že 5e Vůbec zadařio pneu
opravit' za doh|edu ŽvÍdavých mktních
obyvateI pokračujeme dá|e k p€nzion u, večel
debatujeme o tom, co Vše se dá na ťtyřko|ce
pío]et' a hodnotime předeš|é dny'
5tředa byIa Vezname|lÍcesty naTibIeš, počási
.eni ni( moc, a|e přesto VyrážÍrne' Po hodině
]izdy začíná pršet' ob|ékáme p|áštěnky
a jedeme dá|' cesta se ztÍácí a začlnáme
íolpot až do bodu, kde přecházÍ V koryto
cotoka' kterým Rlmuni stahujÍ dřevo.
Náíeduje prudké stoupánípo ceíěa přejezd
vysokohorské |ouky, kdeje dů|eŽité a př€sná
navigace s mapou'']arda nám po ce|ou dobu
dě|á hIavniho naVjgátora a vše vychází.Ib eš
se, jev]|  p led námivce]ésvékrás €a  mymáme
5tá |e větší vů|i Ždo|at nejvyŠší bod' kam 5e dá
se čtyiko]kou do9tat, protoŽe na úpInýVrchoI
se dájenom vy|ézt'VrchoITibIeše sezaha uje
do m|ht A|e nakonec plece jen vy]'edeíne

do našeho cí|e' který nám d|ouho taji cesty
ke svému Vr(ho|u."(do nevěii, aťtam běží;,
jako dúka, jsme tam Vyvěsi|i v|ajk! našich
stÍojů. Udě|a|ijsme 5ičas na foto, a|e počasí
se zhoršuje' takze sjíždíme do ÚdoIl po široké
cestě' I přeío.ésta nen ísnad ná, prctože voda
va|ící5e, kopců zanecha|a kořyta' sjiždím."
až k si n ci, kde zÍych|íme tempo smétem

k penz ionu'  U p]va p|ánujeme pos|ednlden
náši výpravy a poté ,naven i U |eháme.
Poslednl den našeho ježdění začíná
v m|žných ráne(h. Vydžíme pod|e p|ánu na
VysokohoÍskou hřebenovou jízdu V pohoří
Rodnei' VybÍláme záměrně snaŽšÍ cesty
kvrchoIu a po páI hodináchjÍzdy uŽ koukáme
na svét z Výšky cca 2 o00 m n' ín', kde ješté
IežÍsnlh 'Překrásnápanorarnata,kdes ič|oVěk
uvédoín Í Ve|ikost a sí|u hor. sjezd |e5em a už
jedeme dom Ů Ía ||ye styIem,,dveřmá,' .a před'
Krásný týden' bohužeI nak|ádáme své stroje
a vylážime smétem kdomovu'V rumunských
holách tam čas p|yne a |idé žiji tak néjak

Týden 5e Vydař]|  id iky dobrému teénu,
nepráŠi]o se a ani  moc n €pÍše|o '  zařédi| i
j'me 9l V bahně | na kamení. Prosté to by|o
supeÍ' Jezdci i strcje byli VyÍovnanL takže
nikdo nezdÉova|. Technika VydÍŽea, také
jsme Vyzkou ŠeIi rn noho VychytáV€k. NezbýVá
neŽ poděkovat frrmě Jouřneyman Praha
za mate|iá|ní podporu a snad za rok znovu
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přl dřívějších expedicich' zdé prcbéhIoběd'
Po pauze cesta pokračova|a pod|é plánu
s]ezdem do údo|Í' PÍVní ná,nak prcb|émů
přiše| V podobě spad|ého stromu' ktelý |eŽe|
přes cestu. I přes něj pokračUjeme přikrým
kofytem hofského potoka a za vzájémné
pomocise spouštíme na kuÍtách a navijácích
po páí metrech' zbrzdi|o to naše t€mpo' tak
jsme se ÍozhodIi sníŽitjištěn Í' Da|ší převÍácení
^4arcela na bok na sebe nenechalo dlo!ho
čekat, stÍoj se zaraz]| o bá|vany, ty mu
ŽabÍáni|y, áby se neskutá|e doů koÍyteÍn.
stěstí při ná, stá|o, škoda by|á minimá|ní
V podobě !Íaženého b|]nkru. V klidu, metr
za metÍem 5e spouštíme čtyřko|kou za
čtyřkolkou' Den se kÍátía stá e nejsme v cl|i'
Tak tak íÍháme za šela dojet' Po příjezdu

hodnotím€ den 9|ovy'zv ád ijsmeto,l
V pondě|í bya proh|ídka strojů' zdéjšÍ
plostředí dává technice zabÍat' Na 5]0
se osvědčuje demontáŽ stabi|izátoru'
odpo]edne sedláme čtyřkolky a plojíŽdíme
ma|ou čáízÍtřejšíceíy, kteÍá c€|á doVesnice


