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TERMS AND SERVICE

CO JE

EXPEDICE Z101?
fyzické zátěže mění tělesnou konstituci a
je nutné se na takovou zátěž připravit.
Expedice Z101 usiluje o připomenutí a
rozšíření 1. cesty legendární cestovatelské
dvojice Jiřího Hanzelky a Miroslava
Zikmunda (HaZ) napříč Afrikou a
Amerikou z let 1947-1950.
Uskuteční se v letech 2021-2023.

Projekt Expedice Z101 bude o ciálně
zahájen v dubnu 2021 a to s ročním
odkladem způsobeným pandemií
covid-19, nicméně formát a rozsah cesty
zůstal zachován a v některých ohledech
dokonce rozšířen.

Jejím hlavním protagonistou je Tomáš
Vaňourek, který je rovněž spoluautorem
předchozího úspěšného projektu
Zikmund100, který v roce 2018
zopakoval asijskou cestu HaZ, ze které
vznikla řada produkcí včetně knižního
cestopisu Zikmund100, srovnávacích
fotogra í, lmu Cesta jako žádná ze sta, či
série přednášek pro veřejnost a školy.

Rok 2021 bude věnován Africe, rok 2022
Latinské Americe se symbolickým
vyvrcholením v New Yorku, což je místo,
kam legendární dvojice HaZ z politických
důvodů nikdy nedorazila. Expedice Z101
chce tuto cestu dokončit a HaZ do NY
„dovézt“. Rok 2023 pak bude ve znamení
Severní Ameriky a vznikajících produkcí,
které budou prezentovány po celém
světě, a to ve spolupráci s Českými
centry, které jsou partnerem projektu.
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HaZ poskytli naší veřejnosti vysoce
důležitá fakta o situaci mimo hranice
Československa, která se ukázala v
mnoha ohledech jako nadčasová a díky
těmto dvěma komerčním inženýrům
tehdejší ekonomika nakročila k
perspektivám budoucího exportu.
Produkce HaZ směřovala do oblasti
obchodu a literární a lmové tvorby a k
tomu přizpůsobili pro l cesty. Současné
možnosti nabízejí širší a dobrodružnější
rozsah cesty. Současná expedice je
podmíněna fyzickou zdatností aktérů,
která se do jisté míry stává pro projekty
takového rozsahu kritickou. Po
zkušenostech z Asie členové expedice ví,
že doba delší něž 90 dnů intenzivní

Africká etapa, která sleduje stopy HaZ
z roku 1947, bude realizována
expedičním speciálem, který byl původně
využíván Alešem Lopraisem v rámci Rallye
Dakar. Na vozu došlo k řadě úprav tak,
aby ještě dlouho odpovídal záměrům a
nárokům expedice. Díky spolupráci s
Autoklubem ČR se tento speciál stal
klíčovým prvkem celé první etapy
projektu, který ukáže, že i dnes je možné
objevovat stále nová místa.
Expediční charakter výpravy se bude
projevovat jak v jejím dobrodružném
rozměru cíleném na zdolávání náročných

terénů a podmínek, tak také v jejím
přesahu směrem k re exi významných a
speci ckých témat, souvisejících s
navštívenými lokalitami. Cílem není jen
navštívit zajímavá místa, ale především
ukázat, že i v době, kdy je možné mít celý
svět v mobilu, existuje šance zažívat
nevšední zážitky a posouvat téměř
jakékoli limity.
Společně s využitím historických
materiálů HaZ, které byly dlouhé měsíce
průběžně studovávány v Muzeu
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, s podporou
Klubu HaZ a zejména pak samotným
panem Miroslavem Zikmundem, který v roce
2021 oslavil své 102. narozeniny, budou
vznikat ojedinělé výstupy, které budou
mít jak aktuální rozměr, tak historický
přesah. Díky této ojedinělé podpoře,
které se Expedici Z101 dostává, může
vznikat projekt, ve kterém se potkává
historický odkaz a současná chuť po
poznání toho, jak se mění svět a my s
ním.
Africká cesta (2021) je koncipována tak,
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aby původní trasu HaZ nejen kopírovala,

ale současně ji rozšiřovala. V ideálním
případě by měla vést od Maroka po
Egypt a z Egypta po východním pobřeží
Afriky až do Kapského Města, kde bude
ukončena na sklonku tohoto roku, poté
bude následovat přesun do Latinské
Ameriky. Změny trasy jsou vyhrazeny v
návaznosti na aktuální situaci, což
bezesporu přidá na expedičním
charakteru celé cesty. I tak byla trasa v
důsledku onemocnění covid-19
několikrát „přebudovávána“ od samého
začátku.
Americká cesta (2022/23) začne v
Latinské Americe v oblasti Brazílie a
Argentiny a v průběhu roku 2022
obsáhne většinu států Jižní a Střední
Ameriky. V plánu je navštívit i místa mimo
původní osu HaZ (např. Chile) a trasu tak
rozšířit o nové lokality. V druhé polovině
roku dorazí expedice slavnostně do New
Yorku, čímž dílo HaZ symbolicky
dokončeno. Expedice následně zůstane v
Severní Americe s cílem dorazit k
Beringově úžině a tím zakončit cestu
kolem světa započatou v roce 2018
projektem Zikmund100.

PŘIPRAVUJEME
Po zkušenostech z předešlých let se Expedice Z101 zaměří na ty nejzajímavější produkce
oceněné veřejností i odbornou kritikou. Tyto aktivity se zároveň rozšíří o moderní formu
produkcí za využití moderních technologií např. 3D kamer. Kombinace zajímavých míst a
historických příběhů přináší zcela nové rozměry cestování a vrací se k cestovatelům jako
k objevitelům a dobrodruhům.

Knihy

Srovnávací fotogra e
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Jak se mění svět a my
s ním ve fotogra ích,
které od sebe dělí 75
roků. Jedinečný
komplet snímků míst
z celého světa v
porovnání tehdy a
dnes.
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Aktuální cestopisy
vzniklé na principu
zápisků z cest
přibližují čteářům
dění ve světě a
postupně získavají
zpět na popularitě,
což dokazuje i kniha
Zikmund100.
Po dobu 3 roků
budou pravidelně
vznikat cestovatelské
denílky, které jsou
základem této tvorby.

Video produkce

Tým cestovatelů
budou doprovázet
kameramani a
fotografové. Tvorba
bude vznikat jak pro
sociální média, tak i
lmovou produkci.

EXPEDICE Z101

TÝM

Ing. Tomáš Vaňourek
Tomáš studoval mezinárodní obchod, ekonomii a management na ČZU
v Praze a v Lisabonu.
Cestovatelské zážitky z osobního života si nechával pro sebe až do roku
2018, kdy byl účastníkem projektu Zikmund100.
Přípravy na Expedici Z101 zahájil pár měsíců po návratu z Asie a využíval
při nich i zkušenosti z minulých cest.
Více v přiloženém CV Tomáš Vaňourek.

Linda Piknerová PhD.
Linda vystudovala politologii na ZČU v Plzni, kde řadu let vyučovala
mezinárodní vztahy a rozvojová studia.
V pracovním i osobním životě měla možnost cestovat, což už teď využívá
v rámci příprav Expedice Z101.
Více v přiloženém CV Linda Piknerová.

George
Expediční speciál byl prověřený 2x na Rallye Dakar v Americe a v
Saudské Arábii týmem Aleše Lopraise a tím se stal skvělým základem
pro bezpečnostní a rychlostní požadavky Expedice Z101. Po kompletní
přestavbě se svým určením speciál přiblížil požadavkům a představám
týmu. Auto není koncipované jako obytný vůz, ale jako vůz, který má za
úkol jezdit, překonávat překážky a objevovat zajímavá místa naší planety.
Jméno vozu bylo zvoleno společně s partnery projektu a přáteli pana
Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Poslední návrh jména George
představil Tomáš panu Zikmundovi telefonicky a odpověď byla: “
George jako Jirka … jako Jirka Hanzelka? Pane Vaňourku bylo by to
mým přáním, aby vaše auto neslo Jirkovo jméno a jeho odkaz.”. V ten
moment bylo rozhodnuto.

TERMS AND

SERVICE

Role v týmu Expedice Z101 jsou rozdělené mezi aktéry a v terénu a v zázemí. Jednotlivé
úlohy nejsou výhradní ale zástupné, přičemž prosíme o dodržování kompetencí pro
efektivnější komunikaci a odezvu.
PR média

Logo manuál

Mgr. Martina Kur rstová
zastupuje Expedici Z101
pro kontakt s medii a
tvorbu tiskových zpráv.

Logo Expedice Z101 je
detailněji popsáno v
dokumentu Logo manuál.

martina@z101.cz
Sociální sítě
Pavla Halamová je plně
odpovědná za obsah
sociálních sítí a její
zastoupení je v
kompetenci Tomáše
Vaňourka.
Komunikace v terénu
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Linda Piknerová Ph.D. je
členem týmu a zároveň
poskytuje administrativní
oporu expedici. Jako
afrikanistka je oprávněná
poskytovat komentáře k
politické a bezpečnostní
situaci

Logo vychází z čísla 101,
které re ektuje fakt, že jde
o pokračování projektu
Zikmund100 (Z100) a celý
projekt byl představen ke
101. narozeninám
Miroslava Zikmunda, který
expedici posvětil.
Symbol planety připomíná
původní logo HaZ, ale ve
zkoseném tvaru, který
de nuje moderní
dobývání vesmíru a
orientaci planety.
Barvy v logu jsou
odkazem na trikoloru
Česka.

O ciální kontakt
Emailová adresa pro
společnou a o ciální
komunikaci
info@z101.cz
Tomáš Vaňourek
tomas@z101.cz
Linda Piknerová
linda@z101.cz
Pro ly sociálních sítí
Facebook
@Expedice Z101
Instagram
@Expedice Z101
Youtube
@Expedice Z101
Twitter a LinkendIn
@Expedice Z101

bodhi.style s.r.o.
Luční 349, Plasy 33101
info@z101.cz
www.z101.cz

