
 

 

 

CYKLOZÁJEZDY S LETECKOU DOPRAVOU – 
OBECNÉ INFORMACE 
Vážení p átelé, 
zasíláme vám všeobecné pokyny pro všechny naše cyklistické zájezdy s leteckou dopravou. Tyto pokyny jsou nedílnou 
sou ástí podrobných pokyn  ke konkrétnímu cyklistickému zájezdu, který jste si vybrali z naší nabídky. Narazíte-li p i 
jejich tení na jakoukoliv nejasnost, obra te se prosím na prodejní kancelá  nebo využijte kontakt  uvedených 
v podrobných pokynech. 

Za CK Adventura –  Katka Lhotová (prosince 2015) 

LETECKÁ P EPRAVA KOL 
Doporu ený typ kola v . specifického vybavení pro danou destinaci (typ pláš , nosi , brašny apod.) up esníme 
v Podrobných pokynech ke konkrétnímu zájezdu. Pokud pat íte mezi š astlivce, kte í mají na výb r z více kol, vyberte si 
rad ji starší model s ocelovým rámem. Každý technicky a konstruk n  náro n jší stroj je potenciáln  v tším nebezpe-
ím v p ípad  poruchy, proto volte takové komponenty, které jsou opravitelné i v nouzových podmínkách (nap . lankové 

V-brzdy místo kotou ových hydraulických atd.). 
Za technický stav svého kola si odpovídá každý sám, a proto nepodce te jeho pe livou p ípravu. Naši pr vodci 
jsou školeni na opravu a údržbu kol, ale jejich p ípadná pomoc má své limity. V p ípad  vážn jší poruchy kola budete 
muset cyklistický program vym nit za p epravu v doprovodném vozidle nebo místní hromadnou dopravou. 
 
KARTÓNOVÁ KRABICE 
Pro ochranu kola p i letecké p eprav  je nejlepší použít kartónovou krabici, kterou si na míst  uložíme a použijeme ji i 
na cestu zp t 
Každý cyklistický servis, kde se montují nová kola, vám rád zadarmo v nuje krabici, ve které se kola expedují od výrob-
ce. Nezapome te, že n které letecké spole nosti omezují nejen váhový limit, ale i rozm ry zavazadel. Je dobré si tedy 
nejd íve p e íst Podrobné pokyny k zájezdu a teprve poté za ít shán t krabici na kolo. 
 
TRANSPORTNÍ VAK 
Pokud z hlediska organizace zájezdu nelze uchovat krabici i na zpáte ní cestu, používáme speciální transportní vak. 
Samoz ejm  i v t chto p ípadech je lepší kolo zabalit do krabice aspo  na cestu tam, po p íletu ji vyhodit a na zpáte ní 
let použít vak.  
U t chto zájezd  vám vak zdarma zap j íme oproti vratné záloze 1000 K . Vak si vyzvednete na p edodletové sch zce 
nebo dle dohody s garantem zájezdu v naší prodejní kancelá i v Praze. Vak nelze posílat poštou. 
Vak nám prosím vra te op t osobn  a po p edchozí telefonické dohod  s garantem zájezdu. Vak je pot eba vrátit do 2 
týdn  po návratu ze zájezdu, abychom jej mohli dále využívat. Neu iníte-li tak, záloha vám propadne a my za ni koupí-
me nový vak. 
Pokud s námi cestujete ast ji, m žete si po ídit sv j: 

 zakoupením v naší prodejn  zájezd  za zvýhodn nou cenu 990 K  
 p ímo od výrobce TESTUDO www.testudo-sport.cz/transportni-obal-na-kolo 

DOPORU ENÉ VYBAVENÍ A NÁHRADNÍ DÍLY 
Ve v tšin  našich exotických destinací se nelze spoléhat na místní cykloopravny. 
M li byste se vybavit následujícími základními náhradními díly a ná adím: 

 rezervní duše (alespo  2 na každého) 
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 odpovídající pumpi ka (pokud máte galuskové ventilky, hodí se p echodka na autoventilek, nebo  v mnoha zemích 
m žete dofukovat u pumpy/opraven moped /autoservis  atd.) 
 lepení – dostatek r zných záplat a lepidlo  
 montpáky 
 rezervní pláš  – nejlépe snadno sbalitelný kevlarový (sta í 1-2 do skupiny – domluvíme na p edodletové sch zce) 
 rezervní dráty, cca 3 od každé délky – (pozor, na kole jsou v tšinou t i délky drát : p ední, zadní levý a zadní pravý) 
 stahovák zadního pastorku (nechte si ho vybrat odborn  p esn  na vaše kolo) 
 delší brzdové i adící lanko 
 náhradní šroubky k nosi i – rády se ztrácejí 
 páska TESA (st íbrná pevnostní lepicí páska, lze s ní opravit i ne ekané závady) 
 gumicuky na upevn ní kol b hem p epravy na míst  
 základní klí e a imbusy 
 rezervní brzdové špalíky nebo desti ky 
 sika klešt  – bere pr vodce 
 náhradní patka 

 
Ostatní cyklovybavení: 

 cyklistická p ilba 
 p ední bílé a zadní ervené sv tlo nebo blika ka 
 láhev na pití 
 cyklopo íta  
 zámek na kolo (možno dohodnout do dvojice) 

 
Pokud se pot ebujete podrobn ji poradit, odborn  se ídit a p ipravit kolo na cestu a zakoupit p ípadné chyb jící vybave-
ní, doporu ujeme vám nap . prodejnu SPORT Centrum Víšek, K esomyslova 23, Praha 4, tel.: 241 404 444, 
www.kola-visek.cz kde vám rádi zdarma dají krabici na zabalení kola (viz dále), rozporky a rychloupínací pásky, p ípad-
n  kolo zabalí a poskytnou slevu na nákup cyklistického vybavení. 

Cyklozavazadla 
 Na ná adí a náhradní díly se dob e hodí trojúhelníková brašni ka zav šená p ímo do rámu kola. 
 Pokud se vám vejde a nebude p ekážet, je možné umístit ješt  jednu malou brašnu pod sedlo. 
 Šikovné tašky se vyráb jí i na idítka – tam uložíte vše, co pot ebujete mít rychle po ruce. 
 P ípadn  nosi  a brašnu nebo menší batoh (bude up esn no dle typu zájezdu). 

 
Ostatní doporu ené vybavení 
Starší p nová karimatka nebo izola ní p nové obaly na trubky – hodí se k obalení choulostivých míst kola b hem p e-
pravy letadlem, p ípadn  k proložení jednotlivých kol b hem p epravy na míst . 

POSTUP BALENÍ KOLA 
Následující postup je prov ený dvaceti lety po ádání cyklistických leteckých zájezd  a zohled uje naše zkušenosti. 
P ipravili jsme pro vás také instruktážní video, které je k prohlédnutí na www.adventura.cz.  
1. Odmontujte všechny k ehké dopl ky, zejména sv tla, computer apod. Zabalené kolo by m lo být pokud možno 

kompaktním zavazadlem a m lo by z n j vystupovat jen co nejmén  sou ástí. Ke kolu pokud možno nedávejte 
žádné t žké v ci, jako nap . stan apod. Ze zkušenosti víme, že ím je zavazadlo t žší, tím bezohledn ji se s ním na 
letišti zachází. Naopak je dobré volné prostory vyplnit lehkými a m kkými materiály (spacák apod). 

2. Sedlo zasu te co nejníže a obalte proti poškození.  
3. Odšroubujte p ehazova ku. Máte-li hliníkový nebo karbonový rám s hliníkovou patkou p ehazova ky, odšroubujte 
p ehazova ku v etn  patky. P ehazova ku visící na et zu a bowdenu obalte a vsu te mezi výplet zadního kola do 
zadní vidlice a zajist te provázkem, izolepou nebo jiným vhodným zp sobem. 
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4. Vyhákn te z rámových úchytek všechny t i bowdeny: zadní brzdu, p ehazova ku i p esmyka . Sundejte ídítka 
z p edstavce a umíst te je podél rámové trubky, kam je p ipevníte izolepou a obalíte.  

5. Klí em . 15 vyšroubujte pedály a zašroubujte je zevnit , tak aby byly kliky vodorovn . Nezapome te, že levý pedál 
má levý závit a pravý pedál pravý závit. Kliky fixujte k rámu stejn  jako ídítka. Pedály m žete uložit i mimo.  

6. Vymontujte p ední kolo a vyndejte z n j rychloupína , který uložte zvláš . Do vidlice nasu te rozp rku, kterou si 
m žete vyrobit nebo zdarma vzít v cykloobchod . 

7. Rám (se zadním kolem) a p ední kolo zvláš  vložte do krabice nebo vaku. Vhodným zp sobem ješt  ošet ete místa 
jejich dotyku a další citlivé sou ásti. Je na to vhodný bublinkový igelit, karimatka, molitan nebo t eba kus hadru. 

8. Krabici pe liv  omotejte izolepou a p ípadn  fólií. U vaku svažte ucha provázkem tak, aby se na dopravnících ne-
zachytávala, a stáhn te všechny kompresní emínky na maximum. Vhodným dopl kem je visa ka s adresou a tele-
fonem. 

9. V p ípad , že máte rám 20” a v tší, budete pravd podobn  muset vymontovat i zadní kolo. 

O KOVÁNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPE ENÍ 
O kování: D razn  doporu ujeme základní o kování pro cesty do odlehlejších kon in sv ta, tedy p ekontrolovat si 
o kování proti tetanu a p ípadn  absolvovat o kování proti hepatitid  A i kombinaci hepatitidy A a B. Detailní informace 
k o kování poskytují krajské hygienické stanice nebo naleznete na našich webových stránkách: 
https://www.adventura.cz/informace/o-zajezdech/ockovani/ 
Podrobnosti ohledn  o kování povinného pro jednotlivé destinace najdete v Podrobných pokynech k danému zájezdu. 
Lékárna: Programu se každý ú astní na vlastní nebezpe í. Doporu ujeme v as p ed cestou absolvovat zdravotní pro-
hlídku u léka e a rovn ž návšt vu zuba e.  
Po ítáme s tím, že každý z vás bude mít osobní lékárni ku minimáln  s následujícím obsahem:  

 lék na teplotu (Paralen), lék na bolest (Ibuprofen) 
 léky na st evní potíže (Endiaron a živo išné uhlí) 
 lék na alergickou reakci (Zodac nebo Zyrtec) 
 desinfekci (Jodisol) 
 náplast - cívka a náplast - polštá ková 
 obinadlo elastické (6cm), obvaz hotový . 3-4 
 um lé stehy (steri-strip), sterilní polštá ky (10x10 cm) 
 kapky do nosu a o í (Sanorin 0,5 ‰) 
 mast na bolest kloub  a sval  (Voltaren/Fastumgel) 
 tablety na pálení žáhy (Maalox nebo Ranisan) 
 léky, které pravideln  užíváte 

 
Uvád né léky v závorkách jsou jen p íkladem, samoz ejm  m žete volit jakékoliv jiné zna ky se stejnou ú inností. 

OBECNÉ INFORMACE K ODLETU  
Pokud není v pokynech k zájezdu uvedeno jinak, odlétáme z Letišt  Václava Havla, Praha. 
P íjezd autem:  
Terminál 2 (nový, pro lety v rámci Schengenu) : 
Krátkodobý parking „P2“ - po vyvýšené ramp  najet na parkovišt  p ed odletovou halou (15 min. zdarma, p i p ekro ení 
100 K  / 30 min) 
Terminál 1 (starý, pro lety mimo Schengen) : 
Krátkodobý parking „P1“ - pruhem vpravo od nájezdové rampy najet  na  parkovišt  p ed Terminálem 1 (15 min. zdar-
ma, p i p ekro ení 100 K  / 30 min) 
 
St edn dobý parking „B“ - projet pruhem se sm rovkami Terminál 2 (nalevo od nájezdové rampy) až na pozemní par-
king p ed budovou Terminálu 2 (50 K /hod). 
nebo 
St edn dobý parking „C“ – levým pruhem najet do vícepatrové budovy (50 K /hod). 
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P íjezd autobusy MHD: Letišt  Ruzyn  má postupn  až 3 zastávky - jen n které linky staví na Terminálu 3 (p vodní 
nejstarší letišt  pro soukromé lety), pak dv  jiné zastávky, následuje - Terminál 1, Terminál 2. 
Zvýhodn né parkování u letišt : Zajistili jsme pro vás možnost parkování na hlídaném parkovišti v blízkosti letišt  
Václava Havla (Praha-Ruzyn ) za zvýhodn nou cenu u spole nosti GO parking. Na odkazu 
http://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=ADV232, který již obsahuje „zvýhod ující“ kód CK Adventura, si sami 
m žete spo ítat cenu za parkování a samostatn  si tuto službu p es tento odkaz kdykoliv (nejen p i cest  na náš zá-
jezd) on-line objednat a zaplatit. Podrobný návod k parkování a další informace najdete zde: 
http://www.goparking.cz/navod-parkovani-u-letiste-vaclava-havla-praha/ 

P ÍRU NÍ KABINOVÉ ZAVAZDLO 
P íru ní zavazadlo by nem lo p esahovat rozm ry 55x40x23 cm a váhu 8 kg. Do p íru ního zavazadla doporu ujeme 
zabalit drobné cenn jší v ci, d ležité osobní léky a nejzákladn jší vybavení pro p ípad, že hlavní zavazadlo s vámi 
nedorazí v as na místo ur ení. Z téhož d vodu doporu ujeme obléci si na cestu ty nejh e postradatelné i nejobtížn ji 
dokoupitelné ásti oble ení. Do kabiny letadla s sebou nesmíte vzít nože, n žky, manikúru a jiné ostré p edm ty, spreje 
a tlakové nádobky, tekutiny, pasty, gely, krémy apod. – toto vše p evážejte v hlavním zavazadle. Výjimkou jsou malá 
množství pot ebných tekutin, past a gel , v etn  lék  tohoto charakteru, v baleních do 100 ml, která musí být do kabi-
nového zavazadla umíst na pohromad  v pr hledném uzavíratelném igelitovém sá ku o celkovém objemu maximáln  
1 litr. 
Po ítejte s tím, že p i p ekládání se asto se zavazadly zachází hrub  – k eh í p edm ty obalte, p edm ty s ostrými 
hranami neukládejte k vn jší st n  zavazadla. Do hlavního zavazadla nesmíte uložit krom  zbraní, výbušnin a jiných 
nebezpe ných p edm t  též propan-butanové bomby k va i m, ale na tento zájezd si žádné va i e vozit nemusíte! 

POJIŠT NÍ 
Cena zájezdu nezahrnuje pojišt ní! 
Každý zákazník se ve Smlouv  o zájezdu zavazuje uzav ít ú inné pojišt ní lé ebných výloh po celou dobu trvání 
objednaného zájezdu. 
Zárove  vám doporu ujeme uzav ít pojišt ní stornopoplatk  (tj. náklad  spojených se zrušením cesty) pro p ípad 
zrušení vaší ú asti na zájezdu. 
Adventura vám nabízí zprost edkování sjednání pojišt ní lé ebných výloh v zahrani í a také pojišt ní stornopoplatk  u 
pojiš ovny UNIQA. Blíže vás informuje p iložený leták. 
V p ípad , že jste si objednali pojišt ní u nás, karti ku s íslem pojistky a vaším jménem obdržíte p i odjezdu od pr -
vodce. 
V p ípad , že budete nuceni využít služeb léka e na míst , vždy ukazujte karti ku s íslem pojistky a s kontaktem na 
asisten ní službu, kterou m jte neustále u sebe! Nezapome te zavolat i na asisten ní službu a oznámit jí vaše zra-
n ní nebo d vod návšt vy léka e, aby v p ípad , že vám dopošlou fakturu za služby, o této záležitosti pojiš ovna v d la 
a dala se úhrada u ní nárokovat. 

P ÍLOHY 
 Informace o pojišt ní a nabídka zprost edkování pojišt ní u pojiš ovny UNIQA. 
 Podrobné pokyny k zájezdu 

 
A  jste kdekoliv, setkáme se na facebooku! 
Sdílejte své zážitky a fotografie z cest s námi prost ednictvím našich facebookových stránek. 
www.facebook.com/adventura.cz 
 
Karta klienta 
Každý, kdo tráví svoji dovolenou na zájezdech s Adventurou, se m že stát držitelem Karty klienta Adventury. M žete s 
ní nakupovat zboží a služby u našich partner  s výraznou slevou. Protože našich partner  neustále p ibývá, doporu u-
jeme vám sledovat jejich aktuální seznam na www.adventura.cz 
 


