jún 2017
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Nášho kolegu a priateľa Pavla Suchého vám
určite bližšie nemusíme predstavovať, ale ak
by sa medzi vami predsa len našiel niekto, kto
o ňom nepočul, tak Pavel pred tromi rokmi
úspešne absolvoval cestu okolo sveta v sedle
starej Jawy 350 model 634 a stal sa prvým
Čechom, ktorý to dokázal. To však nie je všetko a
najnovšie má Pavel za sebou ďalšie neuveriteľné
dobrodružstvo. Tento krát sa jeho cieľom na tri
mesiace stala Austrália a ostrov Tasmánia. Jeho
pôvodnú Jawu 350, ktorá je dnes úž súčasťou
zbierky Národného technického múzea v Prahe
(tohto času v sezónnej expozícii moto múzea na
hrade Kámen) vystriedala ďalšia Jawa 350, no
pre zmenu model 638, ktorý sa po Pavlových
úpravách zmenil na Jawu Dingo. Tri mesiace

a skoro 28 000 km strávili obaja na cestách
a necestách najmenšieho svetového kontinentu
a my vám prinášame tie „naj“ momenty tohto
dobrodružstva.

Najväčší počet kilometrove
za deň
Pavel: Približne 800 km, počkaj - pozriem do denníka ... Áno, je to
808 kilákov z Cober Peddy cez Woomera do Port Augusty. Ďaleko viac si ale
cením napríklad 706 km po púštnej Plenty highway - šesť stoviek z toho bolo
prašných a na 500 km z nich som nestretol žiadne iné vozidlo a len jediného
človeka - starú pani pri benzínovom čerpadle v Jervois!

Najväčší problém na ceste

● Road Train sa rúti po Plenty hwy

Pavel: Dĺžka trojmesačného turistického víza ... V Austrálii je problémov
viac a je len na povahe každého z nás, ktorý uvidí ako ten najväčší - či už sú
to úradníci a likvidačné výšky ich poplatkov, jedovatá fauna, či horúčava. Pre
mňa osobne to bol austrálsky slang, pretože prvý mesiac som v ich angličtine
vyslovene plával.
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Najlepší zážitok
Pavel: Úplne najlepšia bola celá Tasmánia! Videl som toho zo sedla motorky
už dosť, ale Tasmánia je bezpochyby jedným z najkrajších kútov sveta.

Najväčšia porucha
Pavel: Pri Port Hedland ma trafila pivná fľaška vyhodená vodičom road trainu.
Míňali sme sa, ja kilo, on kilo, a zrazu prásk! Odniesla si to predné lampa.
Nakoniec mi ju poslal novú krajan z Nového Zélandu a ja som bol rád, že ma to
netrafilo do tváre, to by bol „game over“. Motorka na tých 28 000 km žiadnu
poruchu nemala - pár sviečok, jedna reťaz, tri zadné gumy a dva vzducháče, to
bolo všetko.

Najväčšie horúčavy
Pavel: 46 ° C v tieni a 97% vlhkosť, to je kombinácia austrálskeho tropického
severu na začiatku obdobia dažďov. Uprostred outbacku je bežná teplota nad
40 ° C, pred slnkom nie je kam utiecť, máš pocit, že sa proste vyparíš ako gejša
z Hirošimy. Motorke to teplo problémy nerobilo, ale videl som čerpacie stojany
na pumpe, ako ich chladili vrecami s ľadom!

Najstudenšia noc
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● Tasmánsky èert „Tazzo“
v celej svojej kráse

mototuristika

Pavel: Na juhu Tasmánie v Cockle‘s Creek bolo nejakých 8° C, ale najväčšia
zima okolo 6° C bola v horách strednej časti ostrova.

Najdaždivejší deň
Pavel: Tropické obdobie dažďov ma zastihlo na ceste do Kimberley a cez
to vlak nejde - prašné cesty sa zmenia na močiare s neprejazdnými brodmi
a správa ich jednoducho zatvorí. Pred niekoľkými výdatnými dažďami sa mi
podarilo utiecť z Mount Isy a o pár dní pri Uluru - tam dva dni po mojom odchode
evakuovali celé dediny a zhora s Uluru sa k zemi rútili vodopády...

Najsmutnejší deň
Pavel: Keď som zistil, že som stratil svoju Rybičku (nožík) ...

Najväčšie prekvapenie
Pavel: Tých bolo ... Ale asi najviac z tých lejakov uprostred púšte. Čakal som
teplo a sucho.

Najdivokejšie zviera v Tasmánii
Pavel: Predsa Tazzo, Tasmánsky čert! Paradoxom je, že v divokej prírode
nemá bežne človek moc šancí na neho naraziť, takže je lepšie zájsť do nejakej
chovnej stanice.

● Cesta Jacob's Ladder v Tasmánii
bola skvelým zážitkom

● Kengury pri ceste bývali
väèšinou dosś nevyspytate¾né
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● Púštne duby

Najkrajší kút Austrálie
Pavel: O Tasmánii reč bola, takže ak vezmeme len Aussie, potom na mne
urobili najväčší dojem eukalyptové pralesy na juhozápade, kde rastú stromy
s výškou až 75 metrov a na niektoré sa dá dokonca aj vyliezť. Červený stred
kontinentu je skôr výzvou, než krásnym kútom. A pekná je cesta tropickým
dažďovým pralesom pri Cooktown.

Najväčší strach
Pavel: Blato na Plenty Highway ukryté pod šupkou oschnutej hliny vie
vystrašiť, rovnako ako zistenie, že strom cez cestu v polovici 200 km Holland
tracku sa nedá obísť ani odtiahnuť, narobí vrásky. Ale to asi nie je ten strach, na
ktorý sa pýtaš, skôr ľaknutie - rovnako ako klokan v kile pred predným kolesom.
Občas človeka zamrazí, ale inak nie je Austrália tou krajinou, kde by si mal mať
bobky.

Najlepší ľudia
Pavel: Krajania, ktorých je na austrálskom kontinente veľa a potom obyvatelia
Tasmánie.

Najzábavnejší zážitok
Pavel: Keď pri návrate debny s Dingom hamburský colníci tvrdili, že je vnútri
auto ...

● Jawa Dingo pri slávnej opere v Sydney

● O austrálskych colníkoch kolujú
divo
voké
ké historky ale ja som bo
bol v sedle
v rekordnom èase ☺

Naj
Najdlhší
deň
Pavel 37 hodín
Pavel:
h dí v lietadlách a na letiskách
á h cestou
t domov...
d mov AAle v tom zmysle,
ako mieniš ty, to boli určite dva prvé dni behania po úradoch. Trvalo dva dni než
sa Dingo dostal z prístavu na cestu. O austrálskych colníkoch kolujú isté divoké
príbehy - myslím, že som s hodnotou 48 h zlomil nejaký rekord!

Najväčší rozdiel oproti domovu
Pavel: Doma nie si hlavou dole ... Tam dole, je inak snáď úplne všetko, proste
„down under“ ☺

príde
To najlepšie ešte len
l už má za sebou svoju

Teraz myslíme najmä na vás čitateľov, Pave
spracovania jeho úspešnej
úspešnú knižnú premiéru v podobe pútavého
novej knižke venovanej
cesty okolo sveta a už teraz usilovne pracuje
tak môžete tešiť na
sa
práve ceste po Austrálii a Tasmánii. Už teraz
covanie tohto tripu,
spra
té
poňa
pútavé a s humorom Pavlovi vlastným
rafii. Knižka sa na
fotog
ch
mavý
zaují
ktoré bude doplnené množstvom
kuknúť na e-shop
te
môže
však
zitým
Med
e.
trhu objaví začiatkom jesen
napríklad hrdým majiteľom
na stránke www.jawakolemsveta.cz a stať sa
dobrú vec a časť výnosu
legendárnej Rybičky. Urobíte to naviac pre
v nemocnici v Plzni.
z predaja poputuje na onkologické oddelenie

