
NOVOROČNÍ CUKRÁK 

 

Kolíkáč – Zase to chutnalo! 

Listuji zažloutlými reporty z minulých let a ono je to se mnou vlastně furt stejné. Prosincová anti- cyklistická 

nálada se příchodem nového roku pomalu překlápí na stranu sedla a zahnutých řídítek A nejinak je tomu i letos, 

po Desině v Brodě rýmečka, takže svátky strávit světskými hříchy. Kocour hecoval se sobotní Šárkou, půlka těla 

chtěla, druhá to odmítala, a tak jsem to nechal na ranní osud. Bez budíku proloupnu oči kolem 5h. ráno, pak ale až 

v 7:30h., a to už Camrda-uber valí vstříc dobrodružství. Tak trochu rozladěn nakonec na 30 minut vyběhnout ven 

a zjistit, že jsem udělal dobře… šnečí rychlostí a dýchavičným poklusem oběhnout Jížo a zase raději zpátky před 

televizi. To bude Cukrák za všechny prachy  Silvestrovská sauna taky moc nepřidá, oslavná válečná noc je za 

mnou a první den v roce 2018 v 8,30h si to překvapivě natěšen, šněruji na Chodovec. A tady už to žije, Turista, 

Iceman, HonzaB a překvapivý Palec! Se svým vrzajícím zimákem ruším pohodovou jízdu k mostu, kde se letos 

sešlo snad 150 helem, včetně našeho Mlhoše. První cukatúra na světlech, pokecat s HonzouB, pak s Mlhošem, 

který to dnes bere na letňáku pořádně za pačesy. V hlavě se mi to mele, jak to letos pojmout, ale když se dopředu 

začnou sunout sešikované týmy, tak zapomínám na vše. A hele, ono se nejede, začal kopec a já se posunuji stále 

blíže ke špici, až najednou vidím před sebou prázdno a jen televizní kameru na mostě! A tak to je pěkný moment 

, nechávají mě vyvětrat, ani se nedivím, to vrzání se nedá poslouchat. Cíl splněn, kamera mě švenkne, dres jsem 

ukázal a už mě to seje do té odpovídající výkonnostní úrovně. Zprava Dukla, zleva Kovo, safra zkus zvednout 

zadek, a hodit háček! Ale nejde to, Mlhoš mizí s čelem, mě dojíždí Turista na těžkotonážním stroji, tak to musím 

s ním. Ještě pár lidí díky němu dáme, abychom pak se svým opoceným čelem nahoře u parkoviště glosovali, jak 

se komu jelo. Popřát si s Líbou, Salem a dalšími borečky, ať to letošní sezóna dopadne podle představ. Zase to 

chutnalo, i ten sjezd na Zbraslav a následná Zvole, která zavoněla jarem a 3 kopci.Díky oranžová armádo, že to 

držíme i v roce 2018! 

 

 

PERUC 

 

Iceman – Hoši díky za tenhle den! 

Uplně lehce se mi včera nestávalo. Sice v 6.00 futruji vločky už, vidina 200stovky tvoří v krku knedlík. K tomu 

venku rákoska, no nic, ono to nějak dopadne, ještě doplňuji chechtáky, aby bylo na vlak. Na kruháku již Profesor 

s Kolíkáčem, po kiláku nabíráme Turistu, aby nás odtransportoval k záložně. Pocitově nic moc. Turista topí, mně 

zlehka pobolívá hlava   . Ještě před Brandýsem stavíme a hned futruju první tyčku. U záložny mraky pacientů, 

dobře, celkem vyrážíme v jedenácti a než dojedeme k orlímu pomníku je nás ještě o 3 více. Síla skupiny je 

neuvěřitelná, ale když se ocitnu na špici, pakuju se pryč, nejsem schopen rychlost udržet. Ale nijak si to nevyčítám   

. Turista našel parťáka Bobka, Kapr, Barbánek, Pistachio, Vlčák, Mišutka, Profesor, Kolíkáč, snad jsem na nikoho 

nezapomněl, tahají špice s takovou lehkostí, klobouk dolů a v duchu jim děkuji za tohle povození. K orlímu 

monumentu to uteklo až nesmyslně rychle, avs určo 30 a konečně mi přestala bolet hlava, to asi káva v Peruci 

začala fungovat. Pokud cesta do Peruce ubíhala, zpět už to byl let, až do Mělníku z kopce, to mělo grády hoši   . 

Ta stěna v Mělníku tedy taky. Kvůli ní se pak muselo stavět, polovina mančaftu potřebovala doplnit sacharidy 

párkem v rohlíku. Inu prosti gustu ... No a najednou to bylo za pár. Před Kostelcem se loučíme s Brandýskou větví, 

endorfiny se mi začínají vyplavovat, jo, to nádraží nebudu muset hledat. Turista nás konečně nechal i tahat   . Před 

Prahou kontrolujeme budíky, na 200 to nevypadá, ale Robert velí, 2jka na začátku bejt musí, na Jížo míříme malou 

oklikou. Hoši díky za tenhle den.  

 

Kolíkáč – Wobjížděcí období je tady! 

Wobjížděcí období je tady, podle směru větru padá volba na Peruc. Velký respekt z té dálky, ale plánovaná účast 

mě snad schová a doveze zpět. Letos rozjařený mega-wobjížděč Iceman to na kruháku již pumpuje, do toho 

překvapivě Profesor, kterého jsme museli ukecat, jak ženskou do postele. To bylo keců, že to je moc dlouhý a že 

bude zima a že nemá suplementy a já nevím co. Do Brandýsa na sraz je to v režii jednoho muže na poctivé oceli, 

Turista wattí tak, až mám pod bundou koupaliště. U Záložny ucpaný chodník, nové i ošoupané oranžové oblečky 

září na všechny strany. Plácnutí si s kamarády, kolik jsme toho již společně zažili a zase jdeme do toho, to natěšení 

v očích a hlasitost našich hlášek je nepřehlédnutelné a nepřeslechnutelné. Do toho legenda Šturc, která má jen 

1900 km v novém roce  . Endorfiny pracují a kdo se zakecá ztěžka stíhá rozjetou mašinu Bobek-Turista. Do 

Neratovic neslezou ze špice, takže o zábavu je postaráno. Užívám si dvojičku s Icemanem, mám neskutečnou 

radost, jak se vrátil a má dnes chuť se přiblížit k magickému dvoukilu. Oba se utvrzujeme v tom, že špicím se 

budeme vyhýbat, chceme být v Dubči fresh. Naštěstí to této skvělé bandě vůbec nevadí, to už je roky prověřeno. 

Veltrusy a za chvíli u pumpy na hlavní se připojuje Quintana ze Žehrovic alias Mišutka. Ten byl avizovaný, teď 

třeba ještě překvapí Vlčáci, ale když nejsou nahoře u strategických zásob ropy, tak už na ně zapomínám. Jaké je 

to ale překvapení, když nám jedou v ústrety za Velvary! Nálada graduje, navíc když už i na směrovkách 

zahlédneme bájné slovo Peruc. Profil se houpe a já se dávím houskou, která se mi nalepila na patro. Hold málo 



marmelády  Vraný, vzpomínám na legendu Vitase, který nám to tu ukázal, brána na náměstí, brána do nové sezóny! 

Prý se tu točil major Zeman, počasí dnes tomu nahrává, nízká oblačnost zahalila slunce a pocitově je snad kolem 

-5 stupňů, i když budíky ukazují nulu. Borečci spurtují, je ještě splachuji housku, a navíc v palici vím, že nesmím 

blbnout. Stejně nás všechny spojí společné foto u Orlího pomníku, kde je všechno plastové, jak orel, tak i pamětní 

deska, jak se dozvídáme z cedule poblíž. Zvláštní pochmurnou krajinu rozjasňuje pumpa v Peruci. A letos hlavně 

rozparáděná paní pumpařka, které se nelze dívat do očí! Rozepnutá mikina až do půlky těla odkrývá její chlouby, 

Barbánka to tak uchvátilo, že chce ohřát vodu do termosky a jít s ní dozadu za závěs! Není divu, že většina si jde 

koupit něco i vícekrát! Přímotop rozžhaven na maximum a obložen rozmrzajícíma rukama a nohama. Vlajky dnes 

visí bez pohybu, hold i nazpět si to budeme muset odmakat sami, na KOMy to nevypadá. Ale i tak to chutná, 

krásný povrch a stále mírně dolů, s pár pohoupáními až do Roudnice. Tady brdek na Krabčice ve vzorném šiku a 

stejně tak do Mělníka, odkud se již line vůně 90 % masového párku v teplém rohlíku. Většina jde do něj, jen 

Iceman ohrnuje nos a dává sušené datle! Jen by u Dubče nelitoval! Zoncolan s výhledy na vinice a pomalu se 

rozdělovat do svých domovů. Jižní sekce přes Kbely a ve Štěrboholech atmoška, jak když se blíží v hospodě 

zavíračka a začnou se objednávat frťany. Dáme dvoukilo! A magoři Iceman a Profesor to požehnali a jak tři trubky 

jsme ještě kroužili kolem vany. Byla to nádherná společenská událost, večírek, kde se podávalo to nejlepší 

šampaňské s kaviárem, bylo to boží, díky všem, bez vás bych to v životě nedal! 

 

Profesor – První letošní kilo a dvoukilo 

Sedím v práci a když zrovna nechodí tikety, tak píšu report ze sobotní terapie. Zprvu jsem ani nepočítal, že se této 

akce zúčastním, ale když v pátek večer zatútá WhatsApp s povzbuzením od prezidenta, tak neváhám a nastavuji 

budíka na 5:45. Rychle udělat práci a v 7:25 letim do obchodu pro palivo. Rychle se nasoukat do nejteplejších 

hadrů co mám a v 8 už stojim na kruháku u Shellky. Dorazí Kolíkáč s Icemanem a v Petrovicích nabíráme 

domestika Turistu, který nás odtáhne až do Brandejsa. Vyjíždíme a na špici pořád Turista s Bobajzem. Koukám 

na Garmina a ukazuje 43km, když konečně střídá. Spolujezdec, který není ze Šlapekve se nechápavě táže, zda jsou 

všichni tady takový tahavý...odpovídám jen, že ne - tohle je extrém. Cesta pohodově ubíhá, jede se mi dobře na 

jednici, suché silnice, jediné negativum jsou mrznoucí prsty na rukou. V Peruci focení, pumpa a už se jede z 

kopečka směr Roudnice a Mělník. Baví mě Garmin, který ač byl plně nabitý ukazuje jen 10% baterky a já pozoruji 

jak každé 2km ubývá 1 %. Stojka v Mělníku mi ale už vůbec nechutná a už vyhlížím pumpu a párek. Od 130km 

už se mi nejede dobře, každý brdek se zakousává do nohou jak kdyby byl dvojnásobný - není se co divit letos 

najeto cca 600km. Od Kostelce už visim jen v háku a obdivuju Icemana, který střídá na špici zmoženého Turistu. 

Nakonec ještě s Kolíkem a Icemanem dojedeme 2kilo zajížďkou přes Újezd. Pěkné to bylo, až na počasí 

samožřejmě.  

 

Turista – Hezke to bylo a poucne! 

Tak uz jsem se nejak probral. Kolikaci Icemane jeste jednou diky za podporu. Vylet se povedl, jen na posledních 

par km budu dele nez obvykle vzpominat. Prepadla mi po uterku jarni nalada a nalozil jsem si vic nez jsem stacil 

snist. Zimak, zima a absence kilometru se neda ocurat. Cekal jsem ze nas bude min, ale rano se s Legendama pririti 

na sraz i Profesor a u Zalozny vylozene naval. Pri ceste do Brandejsa mi prislo ze ranni sliz nejak klouze, nebo 

kolo plave tak jeste dofoukavam zadek. A uz letime s Bobkem na Neratovice, cesta pekne ubiha ale po 40 km na 

spici uz jdu radeji stridat. Pojim popiju, teplota porad neklesa, krasnych 32-34 a uzivam si skupinoveho zazitku 

plnymy dousky. Prichazeji prvni magnetky a je citit ze nohy uz nejdou jak bych si pral ajajaj, tak musim s 

rozvahou. Jak se skupina preskupuje tak se vzdy dostanu na radu drive nez vychazi v rovnici o dvouch neznamych 

ale zatim mi to netrapi vzdyt to neni ani 200 a je nas dost. U pomniku sprint za Bobkem, jeste jsem ho uvisel, ale 

zacinam tusit ze zpatky to nebude zadarmo. U pumpy regeneruju co to jde, hlavne moc neprochladnout. Po pumpe 

se po uvodni kose jede docela dobre, i stoupani z M. Lazni docela ujde. Do Roudnice to nejak dosudlame, ale od 

stoupani na Rip mi zacina tuhnout usmev. Kapr Bobek, Vlcaci jak Baletky, jen mne to dost drhne. Utesuju se, jeste 

kousek, z Krabcic je to do Melnika z kopce. Moje prvni spice s Kolikacem, ani neprotestuju ze jdem brzo dozadu. 

Netrpelive vyhlizim Melnik, Stary most uzavren tak jeste zajizdka na hlavni. Stena uz mne vylozene nebavi, 

vytahnout tam to zimni monstrum stoji hodne sil. Na pumpe si obycejne nic nedavam ale tentokrat parek a doufam 

v zazrak. Zoncolan se jede nastesti uz volnejc ale i tak uz zas dorazeji ty myslenky 'proc si to clovek vlastne dela'. 

Posledni spice s Kaprem, resime Zwifta, potrebuju dost dejchat, palim uz jen tuky, tak nekoverzuju uplne plynule. 

Kostelec, skupiny se deli a zbyvame ctyri. Vim ze odtud zacne teprve ta prava cyklistyka, to koreni, ta sul, co to 

dela tak hezky. Poslední vypeti, posledni spice, ale kdyz po rovine jedu tak 23 tak se Iceman nesmele zepta jestli 

nechci vystridat. Prichazi Melnicky zazrak v podobe Icemana ktery nas vlaci polmi k domovu. Napada mi 

myslenka ze Zwift je vlastne vyborna vec, v tomhle okamziku bych na tom uz davno nesedel. Nebo je to to co 

lidem na Indoor cyclingu chybi, pri nem se techto stavu proste nedockate, gauc je tak blizko. Kazdy 

mikromagnetek boli, a mam co delat stihat i rovinky v haku. Mam je vsechny spocitane a postupne je odškrtávám, 

Sluhy, Velen, Vinor, Satalice, prejezd nad dalnici, hura, prezil jsem ted uz jen maly hupik v Kyjich a Sterboholy. 

Kluci si jeste planuji dotocit dvoukilco, mne se nechce uz vubec nic.Hezke to bylo, poucne, i kdyz Peruc neni tak 



daleko a nejelo se rychle, dokaze cloveka vyskolit. Priste to chce vetsi respekt, rozlozit sily a drzet Bobka na uzde. 

Kdyz se vse povede chtel bych si spravit chut tam kde je vsude blizko. 

 

 

NOVÝ BYDŽOV 

 

Turista – Highs and Lows 

Dnes to bylo paradni, skoro jako na Zwiftu, vubec se mi nechtelo z toho slezt. Diky jednici, teda dvojce jsem zase 

mohl zazit ten pocit, ze kolo dela, co chci ja a ze slapani neni plytvani energii. Takze slava zimakum, bez nej bych 

nevedel jake to je. Pred celou akci jsem mel velky respekt, jestli jeste budu moct po Peruci otocit nohama, ted uz 

vim, ze muzu. Rano do Mochova VV a bez Mlhose. V Mochove 10:01 a Kapr nikde, tak mu jedem naproti. Ve 

Vestci jen Pepino, chvilka cekani a uz tancime po 611. Trener veli petatricet, gumy si zpivaji svou pisen, nohy se 

zdaji bezedne, letime s vetrem o zavod. Kolikac srsi vtipem hlaska strida hlasku, zkratka super vylet Rentieru. Na 

padesatem jdu poprve dozadu, preci mam jen respekt. Odbocujeme na vedlejsi a snerujeme to vesnickama k 

vychodu. Vzadu se moc neohreju, nohy jdou dobre, tak prostridam vepredu par kousku, chvili s Kaprem, chvili s 

Bonzem, s Profesorem jednou jsem i Kolikace premluvi. Na hranici K.H. kraje v kopecku blbnem s Kaprem, 

otviram stavidla a palim prvni sirku. Pred Chlumcem se trochu trhame, a v kopci za nim take, myslel jsem ze 

defekt, ale nakonec skupinka dorazi. Jsme na pumpe. Pumparka nas za ty roky uz zna, jen se zamysli - to uz je to 

zase rok. Pri odjezdu za nami vybiha, mame telefon, asi trener, ale nedari se mi otocit skupinu k navratu. A prichazi 

bajne namesti, vykriky radosti, a je to to fakt vsude blizko, Hradec 20, Jicin 29, Praha 90. Vlajky vzdavaji hold, 

silnice jako stul, to bude let. Nohy porad jdou, sice uz nedavaji vykon samy, musim je trochu pobizet, ale spoustu 

jeste zbyva. A zase spice, protacim vepredu vzdycky par lidi, obcas jdu dozadu. Pekna byla s Profesorem, pred 

Mestcem bok po boku pade a vitr vitr ve vlasech. Peknou vystrihli Bonzo s Kaprem za Mestcem. Pred Nymburkem 

Prvni vlocky, v jednickarich hrkne, jak to dopadne. U Kameneho zbozi uz pekna chumelenice, vybijim si frustraci 

na trenerovi, ale bez jednice bych si to tak neuzil, takze omluva, a vsechno dobre dopadlo. Z Kostomlat posledni 

spice s Kaprem, krasny testik VO2max. Pres Prerov nas provedl Bonzo a do Mochova Profesor. A prichazi 

korenicko, zvolnilo se, ale stejne se nedari drzet skupinu uplne kompaktni. V Kozovazech zkousim zkratku, 

prekvapily mne trochu schody, ale mel jsem rychlost tak se daji objet. Uvalska rovinka, sice jen petadvacet, ale 

skupina se drzi pohromade, parada. Na hlavni dostavame s Profesorem zelenou, a valime napred. Jsem za to rad, 

preci jen pospa je pospa. Uz to zase frci, ukazat Profovi v Kolodejich zkratku kolem zamku, palim posledni zbytky 

sirek, spravny trenink ma preci gradovat a preci neprijedu s plnou nadrzi. U koni zvolnuju, a v klidu to dotacime 

domu. Cas mame paradni, rychle shodit tretry a bezim do skolky. Krystinka zravi a dekuje, jak vam to dnes pekne 

odsejpalo. Paradni vylet diky vsem. Dnes jsem mel zas ty pekny pocity, kdyz clovek prilitne pod kopecek, zvedne 

zadek parkrat do toho slapne, vylitne nahoru, pak jen zasednout a citit, jak kolo s kazdym slapnutim zrychluje a 

leti a leti. Highs a Lows jsou jak nerozlucni kamaradi, bez druheho bychom neocenili toho prvniho, zazil jsem je 

ted oba, ale dnes prisel ten prvni a uzival jsem si ho plnymi dousky. 

 

 

SAN PIEGO 

 

Bonzo – San Piego 

Na začátku stál v Pardubicích jeden barák, kterej mi ležel v žaludku. Bylo třeba zjednat spravedlnost a povolat 

spolek soudců, který dá kolmo Pardubky švihem a vynese nad barákem poslední soud. Plakát, obepsat pár lidí a 

hned to vypadá, že s náložema na San Piego nepojedeme s bráchou sami. Počasí vypadá také vcelku dobře, soudci 

na jednicích, brodští bratři chystají před švihem fortový materiál pro odpal. T-3hodiny. Na srazu 15ti členný balík 

a nad barákem se začínají stahovat mračna. Doprovodný vůz má na srazu jasné hudební instrukce, atmosfericky 

šířit brichtův barák. S pardubickým barákem nebudeme mít žádný slitování V 9hod. abfahrt k San Piegu. Na špici 

s Pavlem Dobiášovským první kilometry švihu vedeme balík do Polabí k Poděbradům. Brácha testuje kamerku a 

balík už je za Poděbrady, kde se mají připojit kolíňáci Petr Harnoš s Radkem Melšou, který při letošní absenci 

Jenči patří mezi favority na spurt. Nakonec se s nimi přidává ještě Jirka Křeček. Balík se rozrůstá a tak má Turista 

vždycky někoho do levé brázdy vedle sebe. Jo, taky jsem v tý levý lajně párkrát jel a slušně vyslanej jsem se po 

chvilce radši dekoval na bezpečnější místa do závětří balíku Pavel si takhle najel levou lajnu na špic a brácha: 

"Tak co, Pavle, tepy dobrý?" V Žiželicích otáčí Jarda Karas, který s námi letos celou trasu nedojede. Na 63.km 

sprintérská prémie, kterou se omlouvám, jsem nestihl ani zahlásit celému balíku dopředu Petr Harnoš hned za 

Chlumcem, asi 4km před prémií nasadil a mizí. Jedu na špici vedle Bobka a jen hlesnu, že jde po prémii, takže 

kromě Bobka nikdo v balíku nemohl slyšet, že se rozjíždí soubor o prémii. Přikládáme a kolem mě Radek Melša, 

pojď. Mám sekeru a jedu dost dlouho za svý, než se mi daří díru sjet. Kouknu za sebe a bratr na zadním. Jak se to 

posjíždí, je chvilka klidu. Hárny tam ale bombí nástup za nástupem, stojí to dost sil a o prémii se fakt závodí, to 

se mi líbí a nohy jsou na prvním letošním pořádně kyselým výletě. Pak ještě přikládá Bobek, na prémii už jen 

mírná levá a rovina. A Hárny další nástup, už jen cílová rovinka, zaslechnu "LEVÁ", kouknu a Radek Melša pálí 



vysokooktan a letí k ceduli. Ještě jeden nástup zkusím, ale nohy už vystavujou stopku. Sprintérská prémie: 1. 

Radek Melša 2. Hulis 3. Mlhoš  T-1hodina. Po sprintérském blbnutí krátká zastávka. Cesta pak rychle utíká. 

Největší starost co s těma zákazama vjezdů cyklistům po Piegu, no nic, uvidíme pak ... Silnice vyhrává a vše bez 

problémů U baráku Bětka se ségrou nás vítají nafasovanými zvonky z cyklokrosu. Soudci v talárech shromážděni, 

maketa na místě, nálože položeny, tenhle barák na vodstřel už nebude víc hledět s pohledávkou ku Brodu, exekuce 

začíná ...T-5, 4, 3, 2, 1 a wono hovno, protože nefunguje zapalovač Na další škrtnutí už naskočí a s ním i trochu 

pár lidí při detonaci 1,5g slože dokoná cíl dnešní cesty, barák je na hadry, masox Pak naplánovaná zastávka u 

benzínky, připravit se na ty nekonečný rovinky za Pardubkama. Skoro půllitr kafe, polomáčenky, se pojede ... 

Minulý ročník to v pár lidech tak nejelo. Ale letos to frčí úplně jinak, když na špici balíku makaj lokomotivy 

Turista s Bobkem. Rovinky odsejpaj fakt parádně a na zpátečný cestě se trasovací taktovky chopí Bobek, který 

nám loupne v Týnci, namísto rovinky na Kolín, dloubák na náměstí. Metry naskakujou a reklama na plakátu s 

300m up je ta tam jako i napsanej průměr 27km/h - to byl velkej úlet Alf dostává po Týnci zabrat, ale bojuje a je 

zpět v balíku, kde ho brácha kryje na větrný straně. S kilometry bojuje i broďák Standa Šaroch, ale porval se 

statečně, fakt pěkný! Od Poděbrad stejná trasa jako na výjezdu, v Hořanech balík opouští právě Standa v křečích, 

že si ten kousek už dotočí volně. Na samotnej závěr jsme si ještě zazávodili s Turistou, Bobkem a Pavlem. Poslední 

watty vypuštěny a s chutí na polévku a lívance. Support tým nás očekával později, protože jsme letěli jak howada 

Polévka, lívance, kafe, zábava a vyhlášení prémie, kterou jsme si museli nějak přiťuknout s bratrem na malou 

domu, když se všichni, kteří skončili přede mnou, nedostavili Líbilo se mi i bráchovo ocenění nejpilnějšího jezdce 

balíku. Byla to super akcička. Díky všem!  

 

Hulis – San Piego 

Od posledních Pardubic (2016), které jsme pořádali a které jsem jel se toho moc nezměnilo. Bohužel nepatřím 

mezi šlapky rentiéry, ale do skupiny pracujících lidí. Takže můj nájezd km k datu 18. 2. 2018 je vševypovídající. 

Občas hoďka na trenažeru, když je čas v tejdnu, tak jsem se jel projet na cca 50-60km, ale to bylo tak celý. A ještě 

k tomu jsem začal jezdit až ke konci ledna. Ale pořád jsem na tom líp než posledně – to jsem to jel s najetýma asi 

200 kilometrama a ujel jsem to bez nějakých větších problémů. Tenhle rok jsem to zvednul na asi 530km natočeno 

před San Piegem, takže žádnej problém, že jo… Po příjezdu z práce začínám balit, hlavně na nic nezapomenout 

(asi nejdůležitější věc – kamerka na dokumentaci). Byl to dárek od přítelkyně k Vánocům a od tý doby nebylo kde 

to vyzkoušet, takže na Pardubkách ji bude čekat hned vostrej start bez nějakýho většího zkoušení. Večer přijíždíme 

do Brodu k našim a bratr mě hned straší, že bude v sobotu večer sněžit a v neděli ráno, že bude mokro… Prosimtě 

bráááácha, v Brodě nikdy nesněžilo, proč by tomu mělo bejt jinak před San Piegem. Po asi 380tym zmáčknutí F5 

se brácha konečně dočkal a norové aktualizovali předpověď – bude sucho. Čtu diskuzi na šlapkách, že všichni 

berou jednice… A kurva, to se asi pojede…  Zpátky 135km do Šluknova pro Authora už nejedu, Fort musí plně 

dostačovat… Je to tu, neděle ráno. Kvůli bráchovi, kterej mě donutil vstát dřív, se hrabu z peřin asi v 7:20, že prý 

chce být jako organizátor na srazu mezi prvníma, aby se udělali ještě nějaký záběry a fotky. Je už po půl 8, já si v 

klídku piju káves a snídám koblížky a bratr pořád nikde. No to si snad dělá srandu, jsem mohl ještě spát…  Ale 

hned vzápětí už odemyká dveře. Naházíme na sebe oblečení, naplníme kapsy u dresů a valíme do sklepa ke kolům. 

Maličko to dofouknout, abych to nejel na 4 atmosférách, který jsem tam doteď měl, ale i tak to nepřehánim a 

nechávám nižší tlak, pořád je to zimák a je půlka února. Maličko promažu řetěz, aby alespoň po cestě nezpíval, 

když už je rezavej a můžeme vyjet. Jedu o chvilku dřív než brácha, točím pravou na parkoviště, kde už je oranžovo. 

Po chvilce odjíždím z parkoviště a příjezd si zopakuji, tentokrát už se zaplou kamerkou. Wohooo, první ofiko 

záběr má kamerka za sebou!!  Než se to u Vela všechno posjíždí, tak to chvilku trvá a už mi začíná být pomalu 

zima. Když už jsme konečně všichni, uděláme rychlí foto a vyrážíme. První metry jedeme s bráchou na špici, 

abychom to vyvezli ven z města. Pak už se uklízím dozadu a užívám si jízdu v háku. Říkám si, co to tam vepředu 

jede za howada, že to moc nešetřej… Určitě Turista, kdo jinej – slyšel jsem o něm, že je to magor a jak se na špici 

dostane např. s Bobkem, tak se půlku švihu nestřídá. Ale jak se říká, kdo neuviděl, neuvěří!!  Cca po 15km na mě 

vychází první špice s Davidem Jarym, tam se ale nezdržim dlouho, před Milčicema hned za přejezdem vyjíždim 

před balík, abych ho mohl natočit, jak okolo mě proletí. Brácha vyjíždí napravo na cyklostezku a taky tahá z kapsy 

foťák. Po krátké foto / video dokumentaci se zařazujeme nakonec. V balíku více méně žádná změna, Turista 

vesměs pořád na špici a jen se mu tam střídají poslintaný lidi…  Cesta rychle utiká a zanedlouho jsme v Chlumci, 

za kterym nás čeká sprintérská prémie. P. Harnoš za to bere hodně brzo, tak brzo, že bratr prémii ani nestihl ohlásit 

(i když jsem ho upozorňoval na to, aby to řekl s větším předstihem). Chvilku to vypadá, že po něm nikdo nepůjde, 

ale nakonec se pár lidí chytlo… Mlhoš, Bobek, bratr, Radek Melša tu taky nemůže chybět. Mlhoš se to pokoušel 

dost dlouho sjet, brácha dřel cca 15m za ním a já v klídku nalepenej na jeho zadním kole. Když se to posjíždělo, 

chvilku byl klid, všichni po sobě koukali. Pak to zase zkusil Harnoš, po sjetí to vyzkoušel ještě Bobek. Ale bez 

úspěchu, jedeme pořád pohromadě až na závěrečnou rovinku – cedule už na dohled, ale pořád relativní klid, když 

najednou vypálil Radek Melša z levý strany. Než jsem se zvednul a stihnul zareagovat, měl už dobrejch 10m 

náskok. Ač jsem ho pomaličku stahoval, už to bolelo a nešlo už zrychlit. Posledních pár metrů už jsem věděl, že 

nemám šanci, zkontroloval jsem situaci za sebou, díra tam byla, tak jsem už svěsil. V klidu jsme se vydejchali, 

než nás dojeli ostatní a letělo se dál. Před Pardubicema zákaz cyklistům na silnici, po který jedeme – všichni v 



klidu a jedeme dál…  Nikdo netroubil a všechno to proběhlo v klidu. Chvilka kličkování a už nás vítá barák na 

odstřel za doprovodu řinčení kravských zvonců…  Ségra s přítelkyní vytahují termosku s čajem a něco k 

zakousnutí. Krátké občerstvení a můžeme zahájit detonaci. Všichni si dělají prdel, ale ve chvíli, kdy došlo k 

výbuchu hromadě lidem ztuhnul úsměv na tváři.  Ani já nečekal takovou šlupu!  Po zlikvidování důkazu o výbuchu 

sedáme na kola a přesouváme se k nedaleké benzíně, kde si dávám mega kafe skoro do půllitru. Tak to jsem ještě 

nepil, teď to musí jet samo…  A taky že jo a očividně jsem nebyl sám, kdo pil to co já, protože kousek za 

Pardubkama jsme udělali 2. overall a o kousek dál i 6. overall.  Cesta zpátky utikala parádně, dal jsem si tam jednu 

celkem pěknou špici s bratrem, pak na mě vyšel Turista, kde jsem se dlouho nezdržel. Po chvilce mi hořely nohy 

a musel jsem odstřídat, ale jinak se mi jelo až překvapivě krásně. Bohužel ne všichni jeli v takovym luxusu jako 

já. S přibývajícíma kilometra a pekelnym konstantnim tempem, co udával Turista, to už někoho začínalo bolet. Ač 

jsem zdaleka nebyl ten nejsilnější v baliku ba naopak… a říkal si, že za to dost možná v závěru zaplatim, jel jsem 

vzadu a snažil se ostatním pomáhat a jet jim na větru (pravé straně odkud foukalo) i když mě samotnýho to občas 

už tahalo za nohy… Díky Turistovi, kterej si z balíku udělal trhací kalendář, jsme to v Poděbradech museli už 

ztočit na Brod. Jel jsem ve dvojici se Standou Šarochem, kterej už před několika kilometrama říkal, že si asi 

vystoupí a dojede vlakem. To se mi ale nelíbilo a chtěl jsem ho dovést až do Brodu. Tak jsem ho v brdkách i tlačil, 

aby co nejvíc pošetřil. Když už to Turista začal zas přehánět ]:-> vlezli jsme na špici s bráchou s tím, že to 

spomalíme. Bohužel pro mě po pár km na špici se začalo projevovat to pomáhání ostatním a nájezd 500km v 

letošním roce a musel jsem sám odstřídat. Zajel jsem zpátky na konec balíku a koukal, jak na tom jsou ostatní. Ač 

jsem se snažil, co mi síly stačily, Standa to bohužel cca 7km před Brodem (za Hořanama, kde je to lehce nahoru) 

vzdal. Řekl mi, že už ho berou křeče a že si musí zastavit, abych jel. Tak jsem ho tam teda nechal  a dohnal trojici 

před náma. Uplně vepředu se pár kousků za Klučovem utrhnulo a chtěli si to asi ještě dát o ceduli v Brodě. To už 

jsem ale jel v klidu vzadu s Icemanem, Palcem, Profesorem a možná že tam byl ještě někdo, už nevím. Dojeli jsme 

na křižovatku, kde na nás čekali, část se odpojila a jela k autům, druhá část včetně mě jsme jeli směr základna a 

žranice!!!  Kde jsme už v pohodičce poseděli, nabrali síly, vyhlásili prémii, rozdali ceny a následně se rozutekli k 

domovům. Byl to neskutečnej nářez, na kterej člověk jen tak nezapomene… Díky všem co dorazili a podíleli se 

na tý parádně strávený neděli!!! Jste borci!!! Už se těším na závody a k návratu do oranž barev po převzetí novýho 

dresu od Profesora na tuhle sezonu – sedí parádně. Je to luxus!  

 

Iceman – San Piego 

Kdyby mi někdo řekl, ještě v prosinci, že budu mít 19.ledna na kontě 2300 km, nevěřil bych mu. Že budu schopen 

za den natočit přes 200 ? Opět, nevěřil bych. Kuwa a je to tak. Napsat to mohu jen díky týhle oranžový partě. Na 

samotku by tohle nešlo. To možná dokáže Dreamer nebo Bobek. Posledních 8 dnů ryju zlatým písmem do Stravy. 

Peruc, Bydžov, San Piego. Mezi tím nic. Vždy si to pěkně prásknout a odpočívat. Všechny švihy v luxusní 

společnosti, každý s jinou příchutí. Peruc, první dvoukilo po mnoha letech. Stres hroznej. Ale dobrý kupodivu, 

aby Bydžov o to víc bolel. San Piego jsem původně v plánu neměl. Volala Paka. Život je košatý a často překvapí, 

takže v neděli stojím v Českém Brodě, fotím se s jinými blázny před velo prodejnou. Čumím na bráchy z Brody, 

na tu organizaci okolo. Budeme mít luxus doprovodného auta. 2 hostesky. V cíli se navíc chystá závěrečný mejdan 

s rozdílením. Docela se těším. Od středy jsem pouze gaučoval, mám slušnej cyklistickej absťák. Bydžov však 

straší. Na špici nepomýšlím, proč taky, když máme Turistu, Bobka, Profesora, Mlhoše, Hulise, Bonza. Jsem zašitej 

tak, že nedovedu poznat jestli vůbec fouká. Do Pardubic jsem si zvedl tepy jen jednou. Kousek za Chlumcem na 

rychlostní premii. Ne že bych se zapojil, to ne. To jen Turista likvidoval náskok uprchlíklů, co Vám mám povídat, 

málem je sjel. Naštěstí to bylo jediné kočkování do Pardubic. Žádnej velkej dojem na mne neudělaly. Špinavý 

město, každá druhá ulice má navěšenej zákaz vjezdu cyklistů. Pochopitelně tohle neakceptujeme. Pardubice si tak 

zasloužily co jim patří, bráchové jim odpálili jeden barák. Akce byla pečlivě zdokumentována 2 fanynkami, které 

navíc nabízeli čaj a koblihy. Pumpa tak vlastně nebyla potřeba, ale tradice je tradice a tak zas jedna benzínka prošla 

oranžovou zatěžkávací zkouškou. Cesta zpět to byl fakt let. Vítr pomáhal. Obyčejně je návrat po větru fine, ve 

spojeni s Turistou se to však někdy dokáže zvrhnout, ale tentokrát to šlo. Kluci se u něj střídali, celkem slušně ho 

brzdili. Takže pohodové tempo i pro doprovodné vozidlo, pořizujíc dokumentaci, v balíku se kecalo, prostě objemy 

jak mají být. Žádnej stres, vyzobávali jsme rozinky z cyklistické vánočky. Mejdan v Brodě vše navíc vyšperkoval. 

Polévka, lívance, takhle by to šlo po každým švihu. Bonzo a Hulis na hrad ! 

 

Kolíkáč – San Piego má prostě příběh! 

Stojíme v Brodě před AutoMotoVelo a z doprovodného auta vyhrává Brichta a jeho Barák na vodstřel. Chytli jsme 

se za ramena na společné foto a taky jako slib, že si to dnes hromadně práskneme. Ředitel výletu Bonzo rozjíždí 

na špici úvodní bomby a mě se jede setsakra zle. Vidina San Piega, budíku s číslem blížícím se k 200 km mě vhání 

do očí málem slzy. Nikdo ani nedutá a drží pusu a dvojičku. To snad není možný …. móóc! Konečně se zvolnilo 

a mě se lépe dýchá. Palec na blatníku, jinak všem jančí pod zadkem jednice nebo skoro jednice. Jak kdyby byl ve 

vzduchu cítit duben, a přitom kosa jako v Rusku. U vlakového zkušebního okruhu u Peček první čůrání. Nakousnu 

housku s kiwi marmeládou, hltnu vařícího čaje a znovu se zašívám do svého kupé dále od špice. Trenér Staříků 

mi říkal, že leden a únor hubnu, netřeba mi jezdit v červených číslech. Ona ta druhá, třetí brázda někdy taky stojí 



za to. Především Turista čaruje, a to ještě jeho chvíle mají přijít. Od Poděbrad po stejné trase jako na Bydžov. To 

se neomrzí, ten pohled na 8 možná 9 vyrovnaných dvojiček. Za Chlumcem my vzadu neregistrujeme, že bude 

prémie, přední část grupy odlítá. Chvíli po sobě koukáme, pak dostává Mirek jasný pokyn, jeď. Málem jsme je 

dojeli, taktiky jedny! Mydlíme to po neznámých prosolených silničkách, Lázně Bohdaneč, Rybitví, Semtín a San 

Piego se svým barákem je tu. Přichází překvapení, když je tu doprovodný vůz a z něj se vynáší maketa baráku na 

vodstřel. Střelmistr Bonzo ji rozpráší zdařilým výbuchem na cucky. Slušná detonace! Jdeme spláchnout střelný 

prach a sůl ze silnice na pumpu. Atmosféra k nezaplacení, jak banda pubertálních floutků. Kopu do sebe asi litr 

amerického zázraku. Na ten to pojede. Ale moc se nechce, prý ještě 100večka. Ale když máte Turistu, tak to uteče 

rychleji než voda v Labi. To byl let. Vystřídali jsme se u něj na špici málem všichni. Zneužil nás pěkně! Oškobrh! 

Tak to už není tak daleko. Nehorázně se těším na slibovanou party v kanclu. Konečně kolo v autě a kotel vynikající 

polévky. Jdu s plným talířem 2x. A pak lívance s marmoškou nebo tvarohem a zasypat cukrem se skořicí. Vše je 

dovoleno, tohle prostě nemá chybu. Fantazie, jak tím celá rodinka našeho bratrského dua z Brodu žije, fakt díky, 

budu vzpomínat i na ten animační program okolo, San Piego má prostě příběh!  

 

Turista – Bomba! 

Tak dnes to byla bomba, velka, a opravdova, s velkym B. Uplne mne fascinovalo kolik nadseni, usili a financi 

Bonzo s brachou a celou rodinou do akce vlozili. Jeste jednou velke diky. Vecer vola Profesor jestli jedu autem, 

tak tedy kyvnu a dohadujem sraz. Rano se nam dari do uz docela plneho auta vlozit kola a sebe. Na parkovisti 

rychle pozdravit ostatni, prevlect se a hura pred Auto Velo. Tam uz cekaji slicne fotografky ktere nas budou 

dopravazet cely den. Rychle foto a uz nas patnact kousku pada k Podebradum. Je mi trochu chladneji, odlozit jsem 

jednu vrstvu aby jsem se nepotil az se pojede rychleji. Podebrady jsou tu coby dup, je znat ze jsme vyrazely z 

Brodu a ne z Prahy. Napojujem se na jiz tradicni cestu jako na Bydzov. Jdu na spic a konecne se ohrivam na 

provozni teplotu. Spice me docela bavi, vzdycky vystridam par kousku, kazdy ma trochu jiny styl, a kazdemu 

borci dam prostor at si jede jak chce, nekdo vic, nekdo min, tak cesta pekne ubiha. Obcas jdu dozadu prohodit 

slovo najist napit. Silnicari v K.H. kraji soli opravdu vydatne, jen jsme tam vjely silnice mokra koncentrovanou 

solankou, jestli to cakne tak nam to sezere kola. Clumec, zkratka kolem Penny, a vpredu je vydet jak nekdo ujizdi, 

pozdejd mi dochazi ze asi premie, zveda se dalsi skupinkastihacu, zatim mne to nechava klidnym nikdo nic 

nevyhlasil, treba jen blbnou. V dalsi vesnici se skupinove dohadujem ze je budem stihat, nevime kde je cil ale 

nejspis je stejne nesjedem, tak aspon trenigovy sprintik na ceduli. Lazne Bohdanec, krizujeme Opatovicky kanal, 

a Pardubice na dohled. V Pardubkach parkrat prava leva, do pojezdu a jsme u Baraku. Opet nas prekvapuji dnesni 

skvele fotografky. Drobne obcerstveni, a Baracek je pripraven na polozeni naloze. Radeji davam prsty do usi, sleha 

to byla pekna, byla citit i tlakova vlnka. Devcata pocitala se vsim a odnekud vytahuji i koste k uklidu. Presouvame 

se na Pumpu, dojim zbytek chleba a uzivam si atmosferu mezi kamarady. Nohy jdou vyborne, a sirky jsem spalil 

snad jen dve, tak po obcerstveni jdu zase zahy dopredu a uzivam si delsi sekci spolu s Bobkem. Bobek jede vyborne 

tak akorat, citim ze bych tak vydrzel jet hodne dlouho. Na hladem asfaltu citim jak mi lehonce drnca zadni kolo, 

asi se zvetsuje boule co mam na zadnim plasti, dal jsem ho tam na zdrbani na trenazeru a nechce se mi setup 

bourat, tak snad vydrzi. V Tynci, maly kopecek na protazeni, a odbocujem na pekne silnicky, Bobkovy oblibene 

a musim rict ze mne se taky libi. Kraji kolem Kolina jsem se vzdy vyhybal ale tady je to pekne. A je tu Libice a 

Podebrady, nohy furt jdou skvele, uz hodnou chvili nestridam a jen si nechavam posilat kousky na protoceni. 

Obevuje se i Kolikac, krasne nam to spolu slusi, skoda ze tu neni casteji. Zaciname stoupat, v zadu to zacina 

protestovat, mame docela pekny prumer ale holt ho asi neudrzime. Pred Brodem mne prefrnkne Bobek, asi se bude 

zavodit. Jedna sirka jeste zbyva tak jdu za nim, s namy jeste Bonzo a tusim jeste nekdo. Trosku laskujeme, 

prostridame, se palime co zbylo. Tyhle nastupy potrebuju jako prase drbani, chtel bych se v nich letos zlepsit. A 

jsme v Brode, trocha zmatku kam se pojede, nakonec my k autu, zbytek do obcerstvovny. Obcerstvovna a dalsi 

Brodske prekvapeni, cela Bonzova rodina, stoly prohybajici se pod navalem vdolku a kotel polevky. Sel jsem si 

dvakrat a byla vyborna. Rozhostila se uvolnena nalada a pohoda , demoraticky jsme se dohodli kdo vyhral zavodni 

premii, a cena zbyla i na mne, diky. Kdyby jsme nemusely domu dalo by se sedet hodne dlouho. Celou akci jsem 

si hodne uzil, jak kulturni tak cyklistickou cast. Vzdycky jsem si pral naucit se jezdit tak aby cesta pekne osejpala, 

aby jsem se udrzel v baliku a na spici nikoho moc nebrzdil, a hlavne se u toho moc nenadrel a dnes se to povedlo. 

Jeste jednou velky dik Bonzovi a Hulisovi, a vsem ostatnim za skvelou nedeli. A prumer u mne nakonec dustojnych 

32,06. 

 

 

PROSEK-HRUBÝ JESENÍK-PROSEK 

 

Kolíkáč – Kryoterapie na rozhlednu! 

Rusáci nám posílají pozdravy ze Sibiře, Lukov raději zrušen, a tak protáhneme dutiny směr východ na památnou 

rozhlednu Hrubý Jeseník. Zabalit se do arktických vrstev a vzhůru na kryoterapii! Na kruháku authorácká bunda, 

hrkne ve mě, že by Malina? Ne, to je nějaká nová wobjížděcí tvář z Michle. Lenka s HonzouB zakuklení stejně 

jako já, Turista, Camrda a Pupák na Téčku. Hned je veseleji, až do Mstětic budeme držet Turistu za kšandy, aby 



jel lidské tempo. Drželi jsme ho úspěšně, jelikož máme dokonce i 4 minutovou sekeru, omluva Alfe, Bonzo, 

Fousáči, Kapře, Palče, Strejdo a ostatní! Vypustit nádrže a kolem 8 dvojiček začíná bojovat s krutým protivětrem. 

Nějak mi to moc nechutná, ty vrstvy na sobě, pod sebou zimák, v nohách mrazivá Zalíbená a navíc chvílemi tempo 

nehodné poklidného výletu maratonských veteránů. Vrcholí to, když je rozhledna na obzoru a jedeme na parádním 

sibiřském bočáku. Silnice je nám malá, zadní řady už nemají šanci se schovat. Navždy budu vidět Fousáčovo 

omrzlé ucho, prý to nevadí, už ho stejně necítí a borečka z Liberce, který to rval na vymazleném zimákovi na 

torpédu s koženým sedlem a rovnými řídítky. Řveme móóóc, aby si nás docvakla i na chvíli utržená authorácká 

bunda a silou společnou jsme dobyli cíl cesty. Turista chce ještě hořické trubičky, ale mě tedy bude úplně stačit 

společné foto na schodech a pak se jen obrátit čelem vzad a nechat se odfouknout do teplé vany. Camrda si žádá 

ale ještě malé intermezzo na pumpě, a tak je mu vyhověno. Nazpět už to je stíhací jízda za Strejdou a Fousáčem, 

kteří pumpou jen prolítli. Od Mochova už chci ve stylu VelmiVolně s Pupákem a Lenkou. Camrda si ještě 

zašpásuje s terminátorem Turistou na Kozovazy, abychom to pak došrotovali v pořádku do tepla domovů. Díky 

řediteli Strejdovi, který to stále drží a letos to zase bylo s parádní účastí. 

 

 

ÚSTÍ NAD LABEM 

 

Camrda – Sebuzín s knírkem 

První dvoukilo letos. Vím jak po dvoustovce bejvám prošitej, i když mám najeto. Nechce se mi trpět s pocitem, že 

už nejsem schopen otočit klikou. Nechci, aby mi to po 150ti km začalo v každým brdku ujíždět. Nechci přijet 

domů totálně prošitej a celej večer trpět gastrodemencí a nebejt schopnej poskládat větu rozvitou. Nechci, ale ten 

vejlet s těmahle koňma za to všechno stojí. Ranní folklor máme za sebou a Mirek už nás tahá jak kočka koťata do 

Mírovic. Jo, tenhle kluk má rok od roku větší fyzickej fond, což ne úplně každý dobře psychicky snáší. Tuším, že 

letos mu to bude lítat i v kopcích a já se snad na ten náš tradiční, letní vejlet do Kolína pětatřicítkou těším. Věřím, 

že když najdeme vhodné parťáky zvládneme to i sedmatřicítkou a Mirek bude ještě spokojenější a na konci tak 

uvidí totálně vykostěnýho nejen mě. Grupa se rozrůstá a pocitově mi přijde, že se jede kaše, v háku, protože na 

špici se snažím moc neukazovat, tam vládnou jiní, povolanější… S Kolíkáčem si poměřujeme tepy. Čísla jako ze 

sportky ani ze šťastných deseti to nejsou, na těch se drží pouze Mlhoš, který je ještě v hibernaci. Skupina je 

neskutečná, Iceman vyšvihanej jak zvíře, Karl tahá špice čtyřicítkou na 26“ biku s hrubým vzorkem, Kapr při 

chuti, neúnavný Mirek, Bonzo ve hvězdný fazoně, HonzaB s vyfoukanejma vlasama na zimáku, kopec dalších 

lidí, neskutečný, pořád letíme šrot. Mirek se od nás odpojuje někde kolem Roudnice, je to znát, zpomalujeme na 

lidské tempo, ale stejně na tu benzínku nakonec dojedeme. Vitasovi poháry chybí, ale kávovar pořád jede a 

Kolíkáčovi vtípky taky. Přidává se Hulis s kámošem. Vyrážíme na Sebuzín. Letos snad poprvé bez starťáku, bojím 

se to tam poslat, abych vůbec dojel domů. Jsme na kruháči a první stěna před náma, hubený zadky se zvedaj a 

mizí. V dáli je slyšet jen hukot terénních pneu z Kárlova mtb. Tak s kým to letos pojedu? Zkusím to s Mlhošem a 

když to nepůjde, tak počkám na Mišutku. S Mlhošem to jde, z jeho hlubokého zimního spánku ho neprobudí ani 

moje hluboké dýchání. Tak to asi půjde, pro jistotu si lezu na špic, abych jel tempo, ve kterém si s ohledem na jisté 

okolnosti připadám celkem komfortně. Jedeme s Mlhošem, kamarádem Bonza a pánem s knírkem. Mlhoš jde do 

zadu, kamarád Bonza začíná kroutit hlavou, knírek nám nastupuje. Nastupuje brutálně, tak jak mi na stejném místě 

nastupoval loni Malina asi 1000x za sebou. Závodnický červíček hlodá, ale neodpovídám. Loni jsme už v těchhle 

místech s Malinou a Tomášem Šulcem ujeli všem wobjížděčům, tak to za to stálo! Knírka ale nakonec stejně ještě 

před prvním horizontem sjíždím, klesání jedu sám. Knírek mi ale pořád dýchá na záda. Vidím totálně mrtvýho 

Hulise, u kterýho byl asi pan účetní. Když ho míjím, vidím, že to nebyl jen pan účetní, ale celej finančák. Knírek 

pořád kousíček za mnou, takže jedeme až nahoru. Na tu bídu asi se ctí, nevěřil jsem, že to budou jen 2 minuty za 

tou loňskou parádou s Jirkou a Tomášem. Cesta zpátky na pohodu, všichni klábosí, spokojení. Teplota leze nad 

nulu. Chvíli jedeme i po trase Zavadilky. To jsou vzpomínky, na každým kilometru vím, jak to bolelo, kolik jsem 

tepal, jak Kapr na špici jezdil zatáčky přes zrcadla, jak jsme se hecovali, neskutečný, kdo nezažije neví, tohle se 

nedá popsat. Blížíme se k Mělníku a já čekám, kdy mi dojde, zatím v poho, dokonce i místní stojka je celkem v 

pohodě. Zastávka na benzínce a poslední páďo domů. Ve Kbelých sice zjišťuju, že je ty krávo už půl čtvrtý... 

Pořád to za to stojí! 

 

Iceman – El Clásico 

Budík zvoní v 6. V neděli. Vůbec se mi nechce vstávat. Musím, El Clásico volá. Automaticky zapínám wifinu a 

čekuji změny, nejsou, jen Kolíkáč klikuje a lije do sebe kečup. Jak se oblíknout ? Kolem poledne má být až 5, teď 

je -8. Včera jsem natočil něco na samotku a málem jsem umrznul, kdepak, něco svlíknout lze vždycky. Snídám a 

pořádně. Z Ústí mám nahnáno. Čas utíká, bidony, tyčinky, oblékání, sakryš, na nikoho se nečeká, za 10 minut 8 

zamykám a představení El Clasico může začít. Na kruháku jsem včas a i všichni ostatní. Mimo Profesora tedy. Na 

téčku Karl, Camrda,Turista. Teda že bych řval blahem že ho vidím. Promiň Mirku, ale ty Tvoje špice … Že 

HonzaB jede na krosce chápu, Karlův bajk ne. Do Mírovic jedem jako stádo, většinou naháníme Turistu. V 

Mírovicích jsme na čas. Šetnáct. Mazec. Pár kluků neznám, ale všichni vypadaj jako závoďáci. Jsem menší a 



menší, najraději bych to zabalil, no dal jsem se na vojnu musím bojovat. Jede se po větru a dost rychle. Tachometr 

jsem si schválně nevzal, akorát by mne ty cifry znervózňovaly. Malá neexistuje. Aspoň konečně jedem v krásné 

formaci, když na mne přijde špice, jen jí projdu. Kdepak, musím hlídat každý watt. Jestli mi na zpáteční cestě 

někde dojde a nebudu schopen točit nohama. Tahle představa mě nutí šetřit a furt šahat do kapes. Hergot to je 

dálka. Říp, Lovosice, divná to krajina. Cestou nabíráme Mišutku. Jsem docela rád, že tu je. Jdeme spolu do dvojice 

a podvakráte na nás vyjde i špice. Pokaždé si slušne dávám, Mišutka mi připomíná Šemíka, s ním se taky nedalo 

jezdit. Pořád chtěl závodit. Kdepak kamaráde, tohle si nechám na Sebuzín, ať zas můžeš napsat, „porazil mne už 

i Iceman“. Já nezapomínám kamaráde . Konečně Ústí. Tak už jen ten Sebuzín a návrat. Foto, pumpa a rychle pod 

kopec. Stoupání by mělo začínat na kruháku za řekou, alespoň tak mne instruovalo video, na mostě se tedz natlačím 

dopředu aby bylo kam propadat a prd, žádnej kopec, jedeme zpět kolem řeky a když ten správnej přijde, no jasný, 

všichni ze sedla a vzdalují se závratnou rychlostí. Pár prvních metrů je docela stěna, ale nic hroznýho, stejně jako 

celej kopec. Škoda, měl jsem v palici že aspoň pár metrů to zkusím s Mlhošem, no i na Kolíka jsem myslel, ale 

odlítli neskutečně. Když teď koukám na Stravu, sakra toho Mlhoše jsem mohl háknout, sám jsem se zmáčknout 

nedokázal, aspoň jsem se dobře zahřál. Sjezd byl horší. Zadní invalidní Mavic mečel jako koza, sjezdař teda 

rozhodně nejsem. Fuj. Naštěstí jsem se do Litoměřic vpořádku dostal a zabudoval se do grupy, která zas začala 

fenomenálně bez mého přispění fungovat. Štětí, Mělník, sláva druhá pumpa. Kapr se loučí, asi spěchá na noční, 

no to já odpočinek vítám. Začínám mít docela vymleto. Naštěstí Jížák už je za rohem, těch 50 bych domlátil i sám. 

I když. Síla tohohle balíku je naprosto úžasná a tak v půl čtvrté v náladě vtrháváme do hlavního města. Poděkování 

si půjčuji : „ Diky kamaradi, ze to stale drzime, diky ze jsem mel to stesti se s Vami v zivote setkat. „ 

 

Kolíkáč – Ty krávo, půl čtvrtý! 

Je pondělní večer, šinu si to autem přes Most Barikádníků na tenis do Čakovic. Na asfaltu ohromný nápis ÚSTÍ. 

Ty wado a zase v tom lítám…Nedělní ranní losovačka, co vzít na sebe. Teploměr ukazuje -9 stupňů, ale rosničky 

hlásí na odpolední Mělník až +5. A do toho Sebuzín, první kopec sezóny, který nastíní aktuální stav těla. Arktickou 

bundu nechat doma, vzít sepranou, dvě spodní trička a v poslední chvíli stará cyklistická vychytávka – papírový 

letákový čtvrtečník z jedné nejmenované nákupní stodoly. A z něj pak mít radost po celou dobu výletu, jelikož 

posloužil neskutečně. Jednička už hýká v předsíni, termosky zastrčeny, dva rohlíky, banán a suk. A pytlík s 

drobnýma, nakrmíme určitě zase nějaký kávový automat. Je to po těch letech až nepochopitelný, ale těším se jako 

blázen. Kruhák a téčko narvané, dokonce s překvapivým Mlhošem, Turistou a Pupákem. Ocitáme se v jiném světě, 

sladká wobjížděčova neděle, všichni naladěni na stejnou notu, vtípek střídá vtípek. Skvělá atmosféra. Vůbec 

nevnímám nějaký mráz, jak kdybych stál na startu nějaké maratónské bitvy, ona ta sezóna je už fakt blízko. 

Mírovice žijí cyklistikou, všichni na čas a mastíme to směr Bášť. Líznout si trasy časovky, vzpomenout na 

zaprášenou ikonickou Břežanskou osmu. A jsme na hlavní silnici směr Veltrusy, vítr v zádech, slunce nad hlavou 

a před námi sopky. Dojíždíme rudocha Čespu. Před kruhákem ve Veltrusech pokropit krajnice a setkat se s 

Vlčákem a Mišutkou. Stálice, kterým wobjíždění klokotá v krvi. 8 dvojiček si společně užívá cvrkotu řetězů. 

Turista se odpojuje a míří na Roudnici. My dál na Doksany a Lovo je tu co by dup. A pak neskutečná paráda po 

vyžehleném asfaltu kolem Labe do Ústí. Vivat dálnice, díky tomu je tato silnice jen pro nás. Paroduji si jeden 

bývalý klub – Oranžoví osvoboditelé silnic! Foto se Střekovem musí být. Zase jsme to společnou silou dali. Hulis 

s kamarádem doplňují naši sestavu a razíme na automaty na pumpu. Vitríny s poháry zmizly, ale kafe tady bude 

vždy skvělý. Pohled do rozzářených očí kolem znovu bere za srdce. Kdo by to byl čekal, že tady budu třeba někdy 

s Icemanem! HonzaB v ráži to burcuje k odjezdu. Jeho starťák před Sebuzínem pomalu přeskakuje na ostatní. 

Zkušeně si to práskne zase na svém oblíbeném blatníku. Možná tam má ještě zaschlý prach z minulých Ústí. Brána 

do nové sezóny, architektonický skvost přes Labe a teď hlavně nedefektit. Střekov je zvláštní městečko. Už se jede 

lajna, kterou táhne HonzaB a za ním v háku Iceman. Nikdo nechce být vzadu, z kruháku je potřeba najíždět v 

předních pozicích. Pohltilo mě to tak, že si sundávám i tlusté zimní rukavice, noviny z pod dresu už jsem vyndal 

na pumpě. Chci jet co nejvíce na lehko. Bonzo se s tím nemaže a jeho zadek se mi stává magnetem. Uááá naposledy 

jsem si takto dával na Českobrodské desině. A začíná mi to růst pěkně přes hlavu, ale ten pohled zpět je tak opojný! 

Bonzo znovu tancuje a vystavuje mi stopku. Cítím ten ledový vzduch na plicích, dávno už jsem přestal dýchat 

nosem, oproti dvěma borečkům, kteří mě teď sjeli. Čespa na karbonu a za ním v háčku na horáčku Karl. Čespa mě 

přesto nabádá: „Kolíkáči nosem!“ 20-30 metrů s nimi a zjistit, že ani toto není moje krevní skupina. Karlovo zadní 

kolo se mi nebezpečně začíná vlnit před očima, jó jsem krásně prošitý. Tak kdo další? Otáčím se a on to Kapr. I 

když po noční hlásil, že na pohodu, tak mu to nedalo. A to je dobře! S ním už musím! Kočkujeme se o špic a 

vidíme před sebou boj o pódium. Čespa s Karlem jdou přes Bonza. Kapr mě vyzývá, dej ho! Ale není z čeho… S 

bráchou za ramena, ve stejném čase jako před rokem a s tradičním přáním, ať to letos klapne. Ztěžka přizpůsobit 

dýchací aparát na wobjížděcí frekvenci a pozorovat na ostatních, že kopce jsou smyslem cyklistiky! Noviny na 

hruď, zimní rukavice a robota proti větru domů. Padáme do Lito a pak pokecat s Čespou na špici. Jede se mi 

podezřele dobře. Frajersky přestávám pít a jíst, vždyť do Mělníka na hotdog je to kousek. Štětí a po levém břehu 

kolem vinic. Pumpa kousek, a já jsem kousek od kolapsu. Termoska a suk zachraňuje, to by se nemuselo vyplatit, 

navíc když Kapr velí Stěna Mělník. Hotovo, posekáno, konečná. Kutálím se k pultu na čerpačce. A pak domů, 



vždyť už jen pajda, v týhle partičce to je kousek! Camrda o půl čtvrtý začíná vidět krávy, ale co byste chtěli, takový 

výlety se zapisují hluboko do všech pórů! Dnes to sedlo, díky všem, jste neskutečný wobjížděči! 

 

 

RYTÍŘOV 

 

Bobek – Prasklý krk 

K ranní rentiérské kávě bych rad uvedl, ze jsem se cely týden klepal zdali jsem po roce opet schopny obhájit 

Rytířskou přísahu. Od středy se přidává rýmička, čtvrtek knedlíček, kloktám zázračnou vřidelní vodičku co to jde, 

patek knedlíček ustupuje, ale únava a průtočák drží. Nikam nejedu! Změny mi nejsou cizí a traťové vůbec. Při 

náhodném prokliknutí diskuze, objevuji nepředstavitelný příspěvek s návrhem změny při kterém zapomínám na 

všechny strasti. Lety smyšlené Hřensko, které se ladným krůčkem uvědomělé tanečnice promenuje v olíznutí 

samého okraje kraje. Aby to neodradilo natěšené tanečníky, snažím se je udržet co nejblíže domovu, proto mě 

zaujme hotel Praha. Sobotní ráno je běs. Nikam nejedu, cítím se slabý jako přejetý pes, myší rozháním oblaka na 

radaru, v 7h dojídám poslední vajíčko, rychle balím a v 7:15 roztáčím před domem v neoprénové výbavě všechny 

síly. Počasí ne luxusní ale za Tuzexové by se dalo považovat.. ale to cítí jen ti, co odkroutili za leden či únor min. 

1,8tis Vyjíždím pozdě a jedu volně, přesto v 7:33 mě před záložnou udivuje a peskuje pouze osamocený, 

nesmrtelný Kapr. Jedeme krásně volně, galusky s blatníčky hrají svoji vodnickou, cinkací písničku. V 8:30 v 

Kostelci pouze singl Jarda, trošku se ochlazuje, a s malým zpožděním již zanedlouho přijíždí pražské bratrstvo s 

HonzouB se vždycky zasměješ a elektro Kolíkáč je jak lampové starožitné rádio! Cesta ubíhá v poklidu, počasí v 

klidném tempu fakt jde... to se musí zažít. Cestou se přidává dalších pár nezmarů, a už pomalu stoupáme údolím 

k Dubé s krajina jako řeč plyne. Dozvídáme se, že singl Jarda je vlastně mistr vaření Al a jedné prasklé Meridovské 

patky, atak. Vzpomínám jak spousta věcí pod Kolíkáčem praskla, rozpadla se a tak, že ve stoupání za Dubou 

začínám cítit volná, houpající se řídítka. Divím se, HonzaB se diví, všichni se diví. Asi ten páteční let způsobil 

něco víc. Pro jistotu žádám zastávku a kontrolu kde odhaluji prasklý krk pod představcem. Kolíkáč se mě snaží 

povzbudit zdali bych to nedal. Jo dal, ale s pocitem že někoho sundám neee. Otáčím a jedu zpět. Zvolna nadlehčuji 

ruce, vítr fouká od východu, přijíždím jak přejetý pes. Rýmička si vybírá svoji daň. Při pohledu na 137km jsem 

prohlásil: teď v Děčíně? Jdu na vlak! Těším se, že to letos, sám, či s vámi, ještě wobjedu!  

 

Kolíkáč – Nesejčkuj! 

Středeční večer, v hlavě 2 piva a na druhé straně drátu v Čelej taky určitě něco pod čepicí. Prý chce líznout v 

sobotu Děčín. Zhluboka se napiji, hmm, co Děčín? Jenom? Co takový Hřensko? A z Čelej letí další triumf, 

očůráme patník v bývalé Dederonii!! Je rozhodnuto, wobjížděcí červík začne rejdit ve všech žilách. Nemůžu se 

dočkat. Nová trasa, nové silničky, nové zapomenuté vesničky. Česko je tak krásné! Naklikat trasu do chytrých 

krabiček a zjistit, že to bude delší než maratony. Standa Prokeš by z nás měl radost  Čtvrtek roztočit nohy s 

Mlhošem na zimáku a před barákem zjistit, že se zadní stavba podezřele vlní. Prasklý rám! Potěš koště. V pátek 

narychlo shánět zimáka, ale blatníky už nestíhám. A předpověď se moc nevylepšuje. Neřeším, kolo je na ježdění 

venku, není to věc do vitríny. Hold prověříme jedničku, jestli nejiskří. Ráno poslintané silnice, většina zalezla 

zpátky pod peřinu a hladí displeje svých destiček a kouká na ty zelené mužíky na radaru. Na kruháku jen nezdolný 

wobjížděč HonzaB na zimáku. To je jistota. Valíme do Kostelce. Turista chybí, a tak zásek 10 minut. Omluva 

kluci! Bobek, Kapr a Jarda Nesl v plné blatníkové výbavě. Užívám si jízdy na konci grupy. Před Mělníkem 

Pistachio, Vlčák a Venca Kocian. I u nich pozoruji odkapávající vodu ze zástěrek… Vjíždíme do údolí směr Dubá. 

Před námi postavička, ty wado Pumpička! Hned je veseleji. Do Dubé brdek, Pumpička má na kontě od ledna jen 

30 km, ale stejně si nás bravurně sjíždí. Sem to znám, ale odtud již neznámá krajina. A je to epický! A to se vším 

všudy, tohle se nedá zažít na 1000x objetém Petříkově. Pistachio defektí. Kapr sejčkuje, nechce až do Hřenska. 

Kapr se Sejčkovic, jak trefně poznamenal HonzaB, který má naprosto jasno, co chce dnes očúrat. Profil se vlní a 

Pumpička znovu odpadá. Ale náhoda tomu chce, že si nás znovu dojíždí s hláškou: „Kluci už jste na mě nemuseli 

čekat“. Ale pravý důvod zastavení je Bobkův krk. Po páteční letu dostal asi ránu a teď se mu knipl podezřele hýbe. 

To je risk jet dál, ale i zpět. Ale jsme uprostřed krajiny, kde lišky dávají dobrou noc. Bobek to otáčí a volí pomalý 

návrat. Ty wado hodně štěstí bejku! Holanské rybníky a Jarda Nesl, Pumpička a Venca Kocian to točí domů. 

Nezdolná oranžová pětka cestou na kopec, kde marně hledáme kousky asfaltu. Taneček na Taneček  Fakt zvláštní 

krajina a lidé v ní. Zahrady plné vraků aut. Ale i nádherně opravené staré chalupy. Mraky štěrku a nahazující vody. 

Přejet Ploučnici, Žandov a pak krásným údolíčkem kolem potoka Bystré. Hřensko je cítit ve vzduchu, ale 

Sejčkovice zase sejčkují, že ještě nastoupáme 800 metrů. Prý tady byl v létě, ale z auta ty kopce vypadají jinak… 

Padáme do Hřenska plného skal, ledopádů, hotelů a trpaslíků. A Deutschland je tak blízko. Je to tam! Cedule, foto 

a rychle na pumpu. 130 v nohách zachraňuje bageta, kafe a energeťák. Je 13 hodin a vlajky vlají úplně blbě. To 

ještě nebude prča! Do Děčína kolem Labe v lajně s poctivým řemeslem a s dalším defektem Pistachia. Hlavní 

silnice oschly, slunce začalo svítit. Aspoň něco. Za Děčínem malá změna trasy, do Rytířova se vyškrábeme jiným 

kopcem. I ten stojí za to, ty vrstevnice se nedají ošálit. Zase mraky štěrku a vody. Ale euforie, ty výhledy jsou 

neskutečný, Rytířov jako na dlani i s Bukovkou na pozadí. Splněný wobjížděčův sen! A dáme i ceduli Rytířov, 



když už jsme tady, vůbec se nechce do těch rovin kolem Labe. Letos ke kašně kupy bahna, tak končíme na 

posledním asfaltu. A já mám měkký předek! Zase defekt a skvělá pumpa HonzyB. Balíme fidlátka, když proti nám 

cyklista. A to dokonce známý cyklista. Čespa! Tak to je načasované, díky Trenére Staříků! Vyškrábat se do 

Rychnova a spadnout do Verneřic. Ten předek mi zase nějak divně plave. To mě po*er! Zase defekt! Už pěním! 

Čespa zachraňuje s výměnou a s informací, že se plášť lépe sundává od ventilku. To jsou věci na starý kolena  

Pumpička HonzaB je znovu v permanenci. Díky, díky kluci za tu sounáležitost. Verneřice a se svým shopem, leju 

do sebe jen trochu cocinky s vědomím, že ještě určitě zastavíme v Mělníku. Tak teď již jen poslední výhup a 

pověřit Čespu, že dnes nepojede za námi, ale naopak před námi. V tu chvíli netuším, že začala špic jednoho muže 

Verneřice-Mratín. Krásným setrvalým tempem ho hákujeme. Za Roudnicí se vyprázdnit a vyplenit poslední zbytky 

z kapes. Mělnický zámek už v mírném šeru, cítím se už jako doma a ona ještě poctivá pajda. Žádný stavění a 

zdržovaní, Honzova manželka jde do divadla. Pistachio s Vlčákem to točí do Velvar. Jeli parádně! Kapr odplouvá 

do Sejčkovic, Čespa dokončuje svoji špic v Mratíně. Zůstávám jen s HonzouB a s jeho blikačkou. Tma. Tohle 

není dobrý. Zpětně si říkám, že cestu Mratín-vana mám v nějakém oparu, jako když vás vykopnou z hospody po 

zavíračce a vy nevíte, jak jste se dostali domů. Poslední hlt z termosky. Cítím každou díru v asfaltu, ve 

Štěrboholech na světlech zjišťujeme příčinu, defekt zadku! HonzaB znovu zachraňuje a posílá tam pár psů, ať 

dojedu. Díky Jendo, byl jsi neskutečný! Kruhák Jižňák nedám, točím to v půli kopce. Vypli proud. Motám se jak 

zpráskaný pes po cyklostezce. Je to ještě neskutečná dálka, dá to mnoho fyzických a mentálních sil najít klíče, 

přivolat výtah, zmáčknout ten správný čudlík, otevřít dveře bytu a tichým hlasem zvolat: „Jsem tady!“ Po 2 

hodinách, kdy jsem byl v plné péči manželky, jsem se jakž takž vzpamatoval. Co jsem snědl a vypil, bych nechtěl 

vidět na jedné hromadě ... Myslel jsem, že už jsme zmoudřeli. Ale dnes tomu bylo naopak... Tohle umí jen tato 

osvědčená orange parta na létajících strojích. Vyrazit v 7:00 ráno a dojet v 19:30 total na kaši. Hadry poházeny po 

celém bytě tam, kde ze mě zrovna spadly. Jednička zaprasená jako jetel. Ale stejně to stálo za to! Děkuji klukům, 

bylo to parádní wobjíždění, děkujeme Čespovi, jeho špic Verneřice-Mratín byla famózní. Safra dali jsme to!! 

Tohleto Hřensko a Rytířov si budu hodně dlouho hřát v duši!! 

 

 

MOSTY ŽELIVKA 

 

Kolíkáč – Cesta do středu Země 

Po sobotním souboji s rytířem a nejnižším bodem ČR v pondělí zlehka testuji Kapra, co úterní Mosty? Odpověď 

je jednoznačná, jedeme! Ať to není jednotvárné, upravujeme trasu přes Číhošť, která je hodně zajímavá. Leží tam 

střed ČR a odehrál se tam číhošťský zázrak. Stará garda Iceman a Mlhoš potvrzují účast a můžeme vyrazit. V 

Kostelci ještě kamarád od Bonza, který nám chvíli potáhne krásnou špic směr Janovice. Vítr je teď naším 

spojencem, takže ošoupaná trasa do Zbraslavic uteče jedna báseň. V brdcích se snažíme trochu tlačit na pilu, přece 

jenom je už březen a srdíčka je potřeba rozpumpovat. Na náměstí tradiční lavička, sluníčko a pohodička. Z 

Bohdanče na nic nečekat a pořádně to rozbalit. Nohy se mi točí překvapivě dobře, a tak hup za kapřího Sejčka, 

který brdek jede ve velkém stylu. Pak ale přes něj a už si jen užívat slastného pocitu. Ale co to? Za mnou se ozývá: 

„ještě to nekončí!“ Mlhoš! Dáváme si co proto a je nám oběma jasné, že ta cedule na horizontu – Třebětín, je pro 

nás v tuto chvíli cíl na Monte Zoncolan . Krásný souboj galuska na galusku, věřím si, tak ještě trochu zatopím, ale 

Mlhoš kontruje a před cedulí se dokáže ještě zvednout, na rozdíl ode mne, který bezvládně motá kopytama! Fíha, 

pěkná práce Miloši! Snad za toto nepřijde EET někde před Prahou, až to budeme šněrovat proti větru! Teď si ale 

užíváme zapomenuté silničky s krásným povrchem, Hlohov, Tunochody, jó tudy jsem jezdil směr Vysočina, trasu, 

kterou mě ukázal Bigmig. V jednom magnetu to skvěle podrží Iceman a nedá nám šanci, kam se ten kluk za pár 

měsíců zase dostal je neskutečný a inspirující! Číhošť, střed ČR, další wobjížděcí meta dobyta, fotky, povznesená 

nálada a euforie! Pak omrknout, kde se udál číhošťský zázrak a letíme do Ledče. Tady už nás začíná trápit 

nepříjemný bočák od západu. Na pumpě nezbytná zastávka s tradičním café rituálem a pak novou trasou na most 

u Bernartic. Pohoupat se do Hulic po trase z minulých let a pak znovu změna, tentokráte motačka kolem dálnice 

do Střechova. Silničky bez aut, jen zlobivý Iceman, který je plný vrchařské extáze. Jsme na hlavní do Kácova, 

tady možná zase ve čtvrtek budeme vyzobávat jazykové skvosty. Teď stoupáme směr Zbizuby takovým stylem, 

až Iceman jede na svoji vlastní krev! Do Ratajů těžká robota proti větru, ale to už jsme málem doma ne? Houby! 

Údolím kolem Sázavy, schovávačka před větrem, skalické kostky a vymrzlé údolí. Tady už známe každou díru a 

o to je to horší, EET přichází. Domů tedy nejkratší cestou, po vyžehleném asfaltu bez vrásek přes Říčany do 

Úhříněvsi. Dvoukilo to nedá, schází mi 1 300 metrů, ale to dnes opravdu řešit nebudu. Čechy krásné, Čechy mé! 

Díky Šlapky oranžové, šlapky mé! 

  



ZA JAZYKOVÝMI SKVOSTY 

 

Kapr – Ojedinělá trilogie 

2010 to začalo. Kolíkáč oživil vzpomínky na rok 2006 s legendou Vyhupem a nalákal mě do cyklistického ráje 

jazykových skvostů zapomenutých vesniček...byl to nezapomenutelný výlet a zrodila se tradice. V roce 2012 

Kolíkáč znovu oživil vzpomínky, tentokrát na dětství, na tábor na konci světa v Rytířově a že prý si chce splnit 

sen, ještě jednou se tam podívat. Tradice se rozrostla na dvojboj, opět neskutečná pecka. V roce 2014 mě Kolíkáč 

konečně přemluvil realizovat další sen, projet se na kole po nedostavěném a zakázaném mostu na Želivce, který 

končí uprostřed přehrady. To už byla skutečná perla, pro mě královská etapa. Zrodila se ojedinělá trilogie 

celodenních vyjížděk během šesti dnů. Od roku 2010 jsme s bráchou nechyběli ani jednou, vedle nás se vystřídala 

spousta ŠLAPEK i NEšlapek. Zažili jsme všechny možné i nemožné rozmary počasí a potvrdili si, že oranžový 

duch přežije vše. Od roku 2014 se pro mě stal tento trojboj vyvrcholením zimních výletů po naší úžasné 

krajině...Kolíkáči děkuji...P.S. Letos to byl s největší pravděpodobností můj poslední trojboj... 

 

Kolíkáč – Wobjížděcí trojboj 

Dokončit wobjížděcí trojboj se ctí, potrápit se v kopcích a užít si oranžového seskupení. Hned od rána se jede 

řemeslo, Iceman měl včera strach, ale já věděl, že Turista je jistota a dokáže Mukařov za 45 minut z Jižňáku. Sice 

zimní bundy propocené, ale vše klapne na jedničku, Pistachio, Bonzo, Kapr se připojují a obrušujeme asfalt směr 

Třemblat. Bonzo s Turistou neznají slitování, první rozpojení vlaku nastává v brdku na Ondřejov. Mám nějaký 

rozmlácený zadek, a tak ondřejovské kostky a následné hrby ke hřbitovu jedu tak opatrně, až mám díru. Nadržení 

býčci gumují sjezd do Chocerad a já s Icemanem bez nároku. Vodslivy ještě zahlídnout zimáka HonzuB, dát si ho 

jako cíl, ale jede moc pěkně. Já mám nohy pěkně okousané z úterního středu země, a tak na kecačku s Icemanem, 

který zrovna taky nevypadá fresh. Nahoře svačina a rozhodnutí Iceho dát si Skvosty na samotku. Tlupa lačnící 

sezobnout další Skvosty rozjíždí znovu koncert směr Divišov. Stoupání na Zdebuzeves chci zvládnout se ctí, a tak 

nalítnout tam zepředu a zavěsit se za Bonza. Po pár zatáčkách pomalu vadnout a zkusit háknout Canóna Turistu. 

Fíha, taky to nejde! Dalšího tady máme Pistachia, se kterým chvíli vydržím, ale zase dírka. Do háje! Pak celý 

kopec na dohled Pistachiovi, před plakátovacím stromem se ještě pokusit o útok, ale jak to zpozoroval, odjíždí 

kosmickou rychlostí. Nóóó pěkný hoši, jste pěkně vyladění! Nezbytné foto a hurá do Kácova. Začínají bezchybné 

asfalty, třeba stoupání na Polipsy, to je silničářská delikatesa. S Kaprem jen tak prohodíme, ještě tak kdyby spravili 

ten sjezd před Zbraslavicemi, to by byl sen. A sen to je! Úsek Krasoňovice-Zbraslavice se proměnil díky novému 

skvostnému asfaltu na žiletkářskou extázi! To se musí oslavit, shop Zbraslavice nás hostí energetickými bombami. 

A dnes to bude již paráda, jelikož i vítr si nás usmířil a teď nás požene domů. Co více si přát, na špici Turistu a 

vítr v zádech? Sezobnout Polipsy, Košice a Bláto. Občas si zařvat moc, protože se to už fakt nedá na to zimákovi 

uhákovat, že jo HonzoB? Ale není problém zpomalit, aby bylo všem vyhověno. Přes Kruty a Krymlov, kde se 

odpojuje Kapr s Bonzem, to jižní větev valí na Prahu. Pistachio si dá ještě Hrusice s Ladou, zbytek rychlodráhou 

přes Strašín. Páteční sauna s manželkou, dynamicky ceremoniál, 3 kolo a k tomu megahit "The Final Countdown". 

Tělo v jednom ohni, v hlavě wobjížděcí trilogie a slzy na krajíčku. Další konec zimního výletovaní. Vzpomínka 

jedna za druhou, bylo to zase skvělé, děkuji všem, za kterými jsem měl možnost jet v háku! Letos premiérově pro 

mě Střed ČR, nejnižší místo ČR a Pardubice. Bez Vás by to byly jen sny, takhle jsem si to pokaždé moc a moc 

užíval! Děkuji! 

 

 

SOUSTŘEDĚNÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ 

 

Kolíkáč – 4-denní etapák 

Pomalu se vracím do normálu. Můj 4-denní privátní etapák, 784 kilometrů, přes 9000 nastoupaných metrů v 

průměrné teplotě kolem 4°C … jo, byl jsem zralý na kapačky na urgentním příjmu. V neděli večer tělo vyplo, 

hlava taky. Plně jsem si uvědomil, co asi musí zažívat borečci na 3-týdenních Grand Tour. A to jsem absolvoval 

pouhé 4 wobjížděcí dny. Tohle by měli zažít všichni Ti pomlouvači, co sedí na kanapi u televize. Pro mě pomyslná 

Avenue des Champs-Élysées. 

 

1. etapa – Jižák – Znojmo 

Paličák Kolíkáč nakonec na samotku. Ani dlouhé telefonáty a klečení na kolenou nepomohlo, ve čtvrtek ráno po 

5 hodině ranní Iceman vyzvedává dvě tašky propriet a já se futruji na cestu za sluncem. Po 6 hodině již sedím v 

sedle a užívám si ranního mrazu. Skvělé jaro! Do Mnichovic v hlavě prázdno, hlavně, ať už je to za mnou. Vítr z 

boku úplně nepomáhá. Jen touha a myšlenka, že za Polnou se snad střetnu se svými kamarády mi dodává sil. 

Termosky plní svůj účel, vařící ionťák je skvělý. Močím snad co 30 minut. Konečně Posázaví. Ráno sice prázdné 

silničky, ale náklaďák dokáže oprasit i před Ondřejovem. Na každém kousku cesty se vybavují vzpomínky na 

kolodějské bohoslužby. Skalice, Marjána, Sázava. A schovat se do údolí na Talmberk. Mystická místa pokračují, 

Janovice, Sudějov a Zbraslavice. Dávám pauzu, sedám na legendární lavičku a připojuji se na místní free wifi. 



Foto na WhatsApp a virtuální týmové povzbuzení. Teď se to začne houpat, ale do Ledče to letí. Vítr stále z boku, 

teplota nic moc, ale slunce svítí, a to dodává nejvíce energie. Do Světlé pár magnetů a pak po hlavní k 

osamocenému stromu na horizontu. Vzpomínám, jak jsme tady letěli ve skupině. Já a samotka to je krutá 

kombinace. Rychlost tomu napovídá. Ale mě to vůbec nevadí, mám na to celý den, celý den na kole, bez 

pracovního stresu. To nemohou nějaká čísla z budíků zkazit. Havlíčkův Brod, zásob dostatek, tak pumpu 

vynechávám a chci se vyhřívat se svačinou až v Polné na náměstí. Zase stoupání, tady jsme se kočkovali s Camrdou 

před pár lety. Sámoška v Polné, pokladní se na mě mile usmívají, když jim cpu svůj skvost dovnitř k pokladnám. 

Nakoupit sýrový rohlík a hermelín, tohle doporučují výživoví poradci nejvíce! Sedám na lavičku a volá Kapr. Už 

se oranžová banda žene naproti. A než podjedu dálnici u Bobkovi babičky už jsem v družné zábavě s předvojem 

hlavní skupiny. Pistachio a Vlčák! Díky kluci, bylo to milé! A pak už setkání s veselou bandou. Kuře a Ruda letos 

posouvají zase výkonnostní level výše. Mlhoš jen hlásí, že byl rád, když špici jel Turista. To hovoří za vše. Do 

Třebíče sletíme rozdělení na dvě skupiny. Tam nás kafíčko spojuje a nic nás už nerozdělí až do Znojma. Zašitej v 

grupě si lebedím a zvedám si svůj dnešní průměr. Díky všem, co přijeli naproti! Večírek se rozjíždí ve velkém 

stylu, ve společenské místnosti už neteče alkohol proudem, ale watty na Zwiftu! 

 

2. etapa – Znojmo – Krems – Znojmo 

Znovu zimní hadry, opucovat kolo od prachu, máznout řetěz a hurá na párek s kremžskou hořčicí. Hltáme rakouský 

asfalt bez chyby, Kuře rozjíždí svoji špic na 230 wattech s těsně nalepeným Kaprem v háku a ostatní začínají mít 

problém. Každá dírka v ostrém bočáku se hodně ztěžka lepí. Navíc když se hákuje traktor. Mlhoš sejčkuje a s 

Icemanem to točí na Hardeg na nižší wattáž. Já jen hypnotizuji zadní kola borců přede mnou, dnes se na špici 

určitě neukážu. Kuře toho začíná mít plné brýle, až mu z toho upadnou na zem. Pistachio na to kouká tak dlouho, 

až posílá Vlčáka do škarpy. Město Krems nadchne náměstím, cyklostezkami, Dunají a hlavně nákupní stodolou. 

Je nám skvěle, jen kdyby to slunce vylezlo. V údolí kolem říčky Krems úřaduje znovu Kuře. Jeho špice je úchvatná, 

hodná domestika Tour de France. Jedeme tvrdou lajnu, a jen focení hradu nám přeruší tu cyklistickou extázi. A 

pak nástup Camrdy, když přijde kopec. Po chvíli se za ním vydává Karl, Kuře a Ruda. Já na tom sedím jako přibitý 

a vůbec se mi nechce. Ale kopec je to krásný, jezdivý, a nakonec mě naláká k nástupu. Ruda se zdá, že trochu 

vadne a je na dostřel. Ale můj vrchařský stav je mizerný, s pokorou se vracím do tabáku, kde vládne rukou 

neochvějnou Turistovo: pomalu, ale stále (rozuměj furt 300 Wattů). Nahoře jsem zpocenej, unavenej a okoralej. 

Vítr vane, slunce nesvítí a Karl defektí. Pauza se hodí, jelikož domů nás nečeká nic lehkého. Ztěžka lovím hák a 

ze zadních kapes tahám, co se dá. Nechápu, že někteří výrobci ty obaly dělají tak precizně. Roztrhnout to, když se 

jede přes 50 km/h., je někdy fakt nadlidský úkol! Hranice se blíží, chci to rozjet bráchovi na spurt, dokonce vlezu 

asi na 30 sekund na špic, ale Kuře vše zabíjí! Nakonec jsme šťastně na ubikaci, u mě velká úleva, že mě tam někde 

v cizině nenechali. Večer centrujeme kola, pucujeme štětečky prach ze všech zákoutí, zkoumáme stravy, grafy a 

jiné hodnoty, děláme si poznámky do svých mobilů, posilujeme, strečujeme… no prostě takový klasický týmový 

večírek! 

 

3. etapa – Znojmo – Valtice – Znojmo 

Dnes chceme vytočit nohy na odpolední saunu. Nejdříve zabojovat s protivětrem a pak se nechat odfouknout zpět. 

Jede se v klídku, na kecačku. Yetti mě zasvěcuje do tajů čínské medicíny. V Laa nemůže chybět foto na náměstí. 

Slunce svítí a chvílemi i zahřeje. Ale hlavně zahřeje ten brdek na Falkenštejn. Zkouším, co to dá, ale zimní hadry 

mě furt nějak svazují  Hold letos zase ty první intenzity budu lovit na prvních závodech Anebo že bych letos jen 

wobjížděl? Celý rok wobjíždět pumpy, to není špatná představa. Sletíme pod hrad a dělíme se na dvě grupy. Zlákají 

mě Valtice a početnější skupina. Prý je to jen o 10 km delší. Brdky nekončí a už se nějak nejede na kecačku. 

Iceman dělá pohraničníka a fotíme se u monumentální stavby nad Valticemi. Hmm, tak to nebude o 10 km delší, 

sauna asi padá. V Mikulově přibrzďujeme u stodoly. Sladký už mi leze krkem, tak zase hermelín. Nálada jen pučí. 

Pak cyklostezkami na plný plyn, Turista je k neutahaní! Kousek prašné cesty směr Dyjákovice, vzpomínám na 

Benyho Dobrovice, ten by si lebedil. Saunu odpískáme, ale žranici v Lechovicích Na Bazalech ne! Před tím však 

srovnat účty s panem domácím. Při čekaní na něj mě přepadne nějaký splín a žízeň. U Bazalů další doplnění 

provozních kapalin. Hitem je koleno! S Icemanem plánujeme kup carbon kol na galdach s vírou, že všechny na 

světě wobložíme. Camrda má dobrý auto, ale tichý rádio. Ale je to kamarád a chce jet se mnou v neděli na Prahu… 

 

4. etapa – Znojmo – Jižák 

Nejenom Camrda, ale i Karl plní slib. A k nim se přidává Turista, Iceman a Mlhoš. Vůbec se nemohu rozjet. Mráz, 

namrzlé silnice a furt do kopce. Prý fouká vítr do zad, ale nějak to nepociťuji. Jen když se staví na močení, zjišťuji, 

že nazpět bych neujel snad ani metr. Mlhoš s Icemanem to otáčí v Jaroměřicích nad Rokytnou, díky braši za 

společnost! Toužebně vzhlížím nahoru, ať punťa vyleze. Turista jede pomalu a furt  Camrdovi s Kárlem to nedělá 

problém, já se stávám brzdou. Třešť a pumpa s bagetou mě dodává trochu optimismu. Turista se odpojuje a mizí 

směr Jihlava. Neskutečná mašina! Mě připojují za zadní kolo Kárla. Má navigaci a v něm naklikanou trasu až na 

Jižák. V každým brdku jsem marnej, silnice rozsekané a plné písku. Křemešník, Pelhřimov, Blaník. Vzpomínám 

na kamaráda od stoupačky Kocoura a jeho běh na Blaník. Chvílemi škarpy plné sněhu. Camrda řádí v kopcích, 



Kárl jede moje tempo, díky, díky moc! Vítr duje převážně do zad, ale někdy pěkně foukne z boku. Z Louňovic do 

Vlašimi to vůbec nechutná. Camrda si vytahuje pro sebe žolíka, volá své auto na pumpu do Benešova. Stejně díky 

brachu za špice! Já s Kárlem dál do Týnce. Slunce vylezlo a zpříjemnilo nám závěrečné kilometry. Kamenice, 

Petříkov to už jsme vlastně doma. Navždy budu slyšet přeskakující řetěz Kárla. Je to tam, už ani o metr navíc! 

Kolo zase pár dní nechci ani vidět! 

Děkuji všem, že jsem to mohl s Vámi zažít, soustředění ve Znojmě zase nezklamalo! 

 

 

LOPATÁRNA 

 

Dreamer – Nemilosrdny SUAC na Lopate 

Prvni dil letosniho SUACu nas cekal na Lopatarne v Plzni. Tuto sezonu mirim o vekovou kategorii vys a tak jsem 

zvedavy, s kym budu letos zavodit. Jelikoz bude mit zavod cca hodinu trvani, tak se nakonec i diky letnimu pocasi 

rozhoduji, ze do Plzne dojedu ze Sumavy na kole, coz je pro me vlastne premiera, kdyz o tom premyslim. Vyjizdim 

v 8 rano a ceka me 60km na rozjeti. V Janovicich mijim pripravujici se zavodniky Rally Sumava pred ranni erzetou. 

Za jinych okolnosti bych se mozna sel podivat, ale ja mirim na Plzen. Provoz na hlavnim tahu zacina houstnout a 

tak jsem ale rad, kdyz konecne pred Plzni sjedu z dalnicniho privadece a v poklidu dojedu na start. Mam to tak 

akorat, zaregistrovat se, svleknout prebytecne obleceni, obkrouzit jedno kolo na rozjeti, pozdravit se s druhym 

zastupcem VS Hawranem a v 10:30 startujeme. A je to pro me docela sok, ranni rozjeti bylo fajn, ale ted se zavodi 

od prvniho kola, zvlast kdyz je na startu Beda Prucha a presila Axonu s cele s Kamilem Ackermannem. No co, 

nezbyva nez se kousnout a zacatek pretrpet. Boduje se kazde kolo 5,4,3,2,1 bod a tech kol pojedeme 35 na 

kilometrovem okruhu. Prvni kola jsem ve spurtu bez sance, ale postupne se trochu rozjizdim a zkousim uniky. 

Moc to ale k nicemu nevede, vzdy jsem sjety. Body mi utikaji, kola plynou. Po asi 10ti kolech se mi povede sebrat 

prvnich par bodiku ve spurtu, ale vim ze tudy cesta k uspechu nepovede, protoze spurty se jezdi dost ostre a 

nebezpecne a clovek si musi dobre hlidat pozici v baliku, jinak neni sance. Zhruba v pulce zavodu se mi dari 

jednou ujet baliku a jeden spurt "vyhrat" v uniku, na nejaky trvaly unik to ale nevypada. Zatimco v baliku ma 

clovek pocit ze se nejede, o samote na cele to je uplne o necem jinem, udrzet 40-42kmh souvisle nekolik minut je 

proste vyssi divci! Po jednom spurtu si najizdim z vnitrku do klesajici leve zatacky, kdyz me tam predjede nekdo 

ze Slavie a malem me shodi. Jeho manevr ale pokracuje, zavadi prede mnou o riditka s jinym jezdcem a nakonec 

sejme Bedu Pruchu, ktera tak bohuzel pada, to je fakt smula! Dalsi dve kola jedeme bez zavodeni. Beda vypada 

ze bude v poradku, pozdeji se dokonce zapojuje zpet do zavodu, za to velky respekt! Zbyva asi deset kol a vidim 

ze po spurtu uz zacinaji ostatni hodne zpomalovat, takze opet zkousim odjizdet. To se mi nakonec povede a 

dokonce dve kola krouzim pred pelotonem a beru tak 2x5 bodu, ale vim ze v celkovem poradi to na nejake velke 

umisteni nebude. Pak v dalsim spurtu mi tesne prede mnou dalsi borec udela tak nechutnou mysku a vyboci do 

smeru me jizdy, ze uz se vidim na zemi. Vsichni mu nadavame, borec se zahy omlouva, no aspon neco, ale 

nechapu, jak nekteri jezdi, asi si budu muset v tehle kategorii starsich zvykat. Pak uz se do spurtu nehrnu, jeste 

parkrat zkusim poodjet, ale sily ubyvaji. Posledni kolo, Risa Lobl zazvoni zvonkem a je konec zavodu. Hlavne 

jsem rad, ze jsem to ve zdravi prezil, protoze nekolikrat to bylo opravdu na hrane. Jinak byl tenhle zavod jako 

vzdy hezky, Lopatarnu mam rad, organizace od Axonu za jedna vcetne bohateho obcerstveni, kavy pred startem, 

ci iontakem po zavode. Za chvili startuje druhy zavod v mladsi kategorii, skoro mam chut dat si ho nezavodne, ale 

jelikoz me pak ceka cesta zpet na Sumavu a nepotrebuji mit dalsi dvoukilo (ktere ve finale bez par km stejne v 

souctu najedu), opoustim areal a jedu domu. Je velke horko, ale i tak si uzivam, jen musim jet kus po dalnicnim 

privadeci, protoze v Liticich je zrovna Plzensky bezecky pulmataron a policie me tam nepusti. Prvni zavod je tak 

uspesne za mnou a ukazal, ze ani v SUACu to letos nebude vubec lehke, ale tak to ma byt! 

 

 

SÁZAVÁK 

 

Dreamer – Letní Sázávák 

Vikend je tu a tak hura na dalsi zavod, protoze jak se rika, neni malych zavodu! Diky Kolikacovi, Camrdovi a 

dalsim pomocnikum se i letos uskutecnil tenhle legendarni zavod. Do Uval dorazim hodinku pred startem a jdu se 

rozjet. V Hradesine potkavam Kolikace, ktery jeste strika posledni oranzovou sipku na krizovatku. Cestou na 

prezentaci potkavam Profesora s Bazinacem a na prezentaci je prekvapive i Jirus, tak to je parada! O konkurenci 

dnes nouze nebude, Liba Janousek je stalice, ale jsou tu i kluci z CT Weber a nekdo z CEZ Tabor, nebo Jirusuv 

kamarad Milan Krejci z Fany Gastro. Ten mi zahy pripomina, ze cetl muj lonsky report kdyz jsem jel zavod v 

zimni bunde, cimz mi pripomina to, co se pri zavode delo pred rokem. To dneska je uplne opacne pocasi, teplota 

atakuje tropicke hodnoty a kdyz vidim Jirusuv jeden bidon, jsem rad za svoje dva! Prezentace se trochu protahla, 

letni pocasi zapricinuje ze ridici aut jsou lehce agresivni a to vcetne majitele pozemku u ktereho se prezentace 

kona. Pak uz ale vsichni stojime v Hradesine, Camrda s Kolikacem udeli posledni instrukce a jedeme. Zacatek se 

jede vcelku mirumilovne, drzim se v polovine baliku, ktery cita tak 30 lidi odhadem. Oddeluje se mensi skupinka 



a vidim ze Kolikac si naskocil do uniku! Pak se ale vse sjede. Jevanske udoli se leti a jak bylo avizovano, asfalt je 

tu nevalne kvality a tak jsem rad, kdyz tenhle usek mame za sebou. Blizi se Sazava a kopec na Dojetrice. Tam 

zjistuju ze se je to vlastne jina trasa nez pri podzimnim Sternberku, nejak jsem si to pomichal a cekal trochu jiny 

kopec. Ale nevadi, nekde v pulce se zacne nastupovat a jsem posledni kdo se do celni skupiny jeste s vypetim 

vsech sil dostane. Kolikac tesne za mnou, ale kdyz se pak ohlednu, uz je tam rozestup. Takze je nas kolem deseti, 

se vsemi esy. Jede se mi zatim docela dobre, tak mam radost. Sjezd do Chocerad taky dam, byt na konci skupinky. 

Zato najezd do kopce smerem na Ondrejov hodne boli. Prvni si vystupuje Zmiky z Weberu, rikam si ze pojedu s 

nim, ale vystupuje si az moc. Snazim se tak docvaknout zbytek, kde dva borci poodjeli a zbytek s Libou a Jirusem 

se je snazi sjet. Nedari se, mezera se pomalu ale jiste zvetsuje. Nahore povzbuzuje Camrda, pohled na muj tepak 

s hodnotami pres 180 by mu jiste udelal radost, ale ani tyhle hodnoty mi dnes nestaci na to dojet si skupinku prede 

mnou. Prepada me na chvili zklamani, ale neda se nic delat. Kostky na Ondrejov vylamu, ale pred sebou nikoho 

nevidim. Bojim se ze pojedu sam a zabloudim, nebot konec trasy moc neznam. Nastesti zahy vidim pred sebou 

jeden dres a kdyz jej ve Struharove dojedu, je to Jirka Smid z Kbel. Hlasi zaludecni potize, ani se nedivim, v tom 

horku toho mame vsichni dost. Jdu na spic a mirime do cile. Evidentne mam v rezervoaru vic sil nez Jirka, ale 

jsem hlavne rad, ze nemusim jet sam a nehrozi, ze bych nekde zabloudil. Presto jsem prekvapen kdyz Jirka zahlasi, 

ze chybi 4km do cile, to to nejak uteklo! I ten konec mam pomotany s podzimnim zavodem a tak nastupuji v miste, 

kde je to do cile jeste daleko. Kdyz to vypada ze uz se cil opravdu blizi, tak opet nastoupim a Jirka chytne mensi 

mezeru. Stoji tam Camrda a povzbuzuje, ale jak jsem hotovej, nejsem si jisty, ze uz je opravdu cil a tak jedu naplno 

az nahoru na Hradesin na misto startu, Jirka to same! Az vyjizdejici se Jirus nam potvrdi ze cil byl uz o kus nize, 

no tak hura, mame to za sebou! Pocasi luxusni, organizace za danych podminek taky super. Jak jsem report zacal, 

tak ho i zakoncim, neni malych zavodu!  

 

Kolíkáč – Odpad z dojetřického síta 

Udržet organizační tepovku vysoko co nejdéle i po startu této kultovky. Letos zase z Hradešína, autopilota nám 

dělá Camrda a já se chci točit v TOP 10 až do Sázavy. Jak je to jednoduché, když se jede kolem mě obdobná 

výkonnost a člověk to má i drze v hlavě, že patří dopředu. Až pak z fotek a z videa zjišťovat, že jsme byli v mini 

úniku na Vyžlovku a přitom to vůbec nebolelo . Ale tady se Sázavák nerozhoduje, Dojetřice a Chocerady teprve 

určují spravedlivé pořadí. Takže do Sázavy si užívat přední pozice a jízdy vedle naší superstar Jiruse. Ty 

maratónské bitvy s ním nelze navždy vymazat z hlavy! Vézt se na stejné notě i do půlky Dojetřic, dnes to tam 

prostě je a jsem nesmrtelný  No jo, ale hošíci se jen zahřívali a když tam mladá krev z Veloservisu vloží nástup na 

ceduli, koukám jak vrána! Sedím přikovaný v sedle a jen počítám, kdo mě obkládá. Kolíkáči zvedni pr*el! Mladej 

Šmíďák, Líba, Jirus, Veloservis, Weber, ČEZ Tábor … je to marný! Žádný výbuch síly se nekoná, ani Dreamer, 

který si je docvakne jako poslední, mě nevyprovokuje… Vzpomínám na bráchu, ten by mizel za Snílkem a já bych 

se možná konečně zvedl. Ne, nejde to, a tak si jen wattit pro sebe přijatelné tempo a motat se nahoru. Tam se 

konečně otočit a zjistit, že mi za zadkem visí Aleš Komberec z Hradce a Hárny z Kolína. Točíme! Zařvu si, ale 

Hárny hlásí, že si musí oddáchnout. No to já taky, ale rychle točit můžeme ne? Vždyť Chocerady ještě někoho 

určitě vyklepou…Tak nakonec jen s Alešem poctivý kolotoč, ale když se v točce na Vodslivy otočíme, tak Aleš 

hlásí grupu za námi. Svěšujeme tedy nohy do tabáku, teď už to bude jen přeprava do cíle. Grupa přilétla vypečená, 

včetně našeho Pistachia, který mi sděluje, že už si dali s bráchou ranní časovku v Litvínově a teď už jen vytáčí 

nohy. Jóóó to taky nepřidá! K pudingu určovat tempo s kamarádem Jiruse Milanem Krejčím z CK Příbram. To 

jsem ale zjistil až v cíli, až sundal helmu, že to je on. Má prý rýmu a jede jen tréninkově. Jasně, všichni jen trénují 

a vytáčí nohy, jen já závodím  Znovu platí již legendární Diablova poučka, když se ti tahle grupa nelíbí, měl jsi jet 

v té, co jede před tebou. Svatá pravda. Škoda, že tu nebyl nějaký vůdčí typ, který by to hecoval k větší spolupráci. 

Přece jenom nás bylo 6 kusů a před námi osamocení jezdci. Takhle se po sobě otáčíme, řveme podrážděně na sebe 

a nikomu se nikam nechce. Ale nakonec se do cíle dostaneme, a pro mě zase tragédie zrychlit a poprat se o vítězství 

v naší grupě. Pistachio to pěkně vypustí za Alešem, který vyhrává, já alespoň na pásce šmiknu Hárnyho. Ale jo, 

hezké to nakonec bylo, ty rozzářené tváře v cíli a pusy od pudingu mě znovu přesvědčují, že tu tradici je dobré 

držet i nadále! Těším se za rok! 

 

 

ČASOVKA KLATOVY 

 

Dreamer – Casovka Klatovy v protivetru 

Letosni rocnik SUAC se pomalu rozjizdi, dalsim zavodem na rade byla sobotni casovka v Klatovech, ktera se jede 

jako nahrada za zruseny hromadak v Kramoline. Ten by mi asi sedel vic, ale nevadi, stejne mam regeneracni tyden. 

Jaka to zmena, nemuset o vikendu jezdit dvoukilo a v poklidu si objet kratkou casovku. Do Klatov je to take 

kousek a tak vyrazim na prezentaci po ose, abych se rozjel. Spolecnikem je mi neprijemny protivitr, nohy se moc 

netoci, bude to dnes zajimave. Na prezentaci starsi pani probira vcerejsi etapu Gira v Izraeli, evidentne fanynka 

cyklistiky, tak to ma byt. Po prezentaci mam hodinu a pul do startu, slunce sviti, jedu si projet okruh. Prvni pulka 

proti vetru, druha po vetru. V pulce okruhu vidim pekne mistecko na louce s baliky slamy, tak si tam udelam kratsi 



opalovaci intermezzo, protoze casu je dost. Mozna jsem to s tim pobytem na slunicku trochu prehnal, ale je prece 

regeneracni tyden. Pak uz se blizi cas startu milovymi kroky a tak se musim prinutit k alespon nejakemu 

intenzivnejsimu rozjeti. To se nakonec dari a tak se na casovku docela tesim. Navic par minut pred startem vidim 

finisujici oranzovy dres nejake Slapky, kdopak to asi je? Rikam si Strejda, Pistachio, nebo Mlhos? Nakonec je to 

Pistachio, kratce se pozdravime, protoze Pistachio je mimo smysly po dojeti a mne zbyvaji dve minuty do startu. 

Jeste se domlouvame, ze mne pak doprovodi na Sumavu, protoze se tam chce jet projet. To uz ale stojim na startu 

a jdu do zavodu. 17km, prevyseni kolem 100, takze s mym normalnim silnicnim kolem to bude kolem prumeru 

40, na vic to dnes nevidim. To se nakonec potvrdi, prvni pulku jedu v avizovanem protivetru, dojedu dva borce, 

ale jde o nekoho vyrazne starsiho a jednu slecnu. Zato kdyz se trat stoci do posledni tretiny ktera je po vetru, vidim 

ze me dojizdi nekdo na specialu. V kratkem brdku jeste rozestup drzim, ale jakmile zacneme klesat, je videt, jaky 

rozdil kolo (a mozna dnes i nohy) delaji. Za chvili jsem dojet a predjet a borce ani neuvisim. Zaverecny km je 

rovinaty mirne do kopce, tam tam dam posledni zbytky sil, ale jeste se musim vyhybat dopravni nehode auta s 

cyklistou, nastesti to nevypada na nic vazneho, ale rozum zustava stat, jak se na takovem miste neco muze stat. 

Zaspurtuji a jsem v cili. Kluci jako Jirka Voracek maji cas asi o minutu lepsi, takze je mi jasne, ze dnes na stupne 

vitezu cekat nemusim. Potkavam bikera M. Striezence a s nim nakonec v poklidu jedeme domu, protoze Pistachio 

nakonec zmenil plany a vyrazi pozdeji, tak snad si Sumavu i tak dneska uzil. Prestoze jsem nijak extra nezajel, i 

tak me casovky porad vnitrne bavi a vzdy se na ne tesim. Snad to tak vydrzi i nadale, byt je videt, ze doba se 

posunula a bez trochy specializace / optimalizace materialu a treninku uz to dneska nejde, pokud chcete dojizdet 

na podiu.  

 

Pistachio – Šumavský sen 

V sobotu jsem byl na výletě ve Snílkově šumavském ráji. Nejdříve časovka od Šuacu v Klatovech. Opravdu 

parádní lehce zvlněná trať, suprový asfalt, trošku protivný protivítr, ale za mně snad nejhezčí časovka, co jsem jel. 

Překvapila mne vstřícnost Šuacáckých kluků, na parkovišti se okamžitě hned všichni baví a radí mi, abych na trati 

špatně neodbočil. Časovka je celkem dobře značená, při tréninkovém okruhu se snažím co nejvíce načíst trať. 

Pokec s naším Hawranem, s Dreamerem jsme se zatím minuli. Při závodě se mi jede naprosto skvěle. Proti větru 

tak na půl plynu, průjezdový radar ukázal 38 km/h, do kopečků malinko přidat, i s diskem to docela frčí a pak 9 

km po větru po novém asfaltu rychlostní koncert. Při průjezdu nějakou vesničkou jsem měl až strach, jak to letělo 

a raději jsem to vzal za řídítka. Minimum aut, čtyři předzávodníci dojeti a před cílem jsem ještě vzal nějakého 

babetistu. Škoda , že také neměl startovní číslo. Prostě fantazie. V cíli se v kyslíkovém deficitu zdravím s 

Dreamerem, který spěchá na start. Juknu pořadateli přes rameno na čas dojezdu a vychází to pod 25 minut. Podle 

diskuze na parkovišti to vypadá na bednu. Trošku mi to narušuje plán odjezdu na výlet do srdce Šumavy - Železné 

Rudy. Původně jsem se chtěl svézt se Snílkem do Nýrska, ale nakonec čekám na vyhlášení. A je z toho stříbro. 

Samozřejmě mám radost, i když můj čas řečený při vyhlášení (25 min a něco…), neodpovídá času, který by 

odpovídal času dojezdu mínus čas startu, který vycházel na 24 minut a něco. Vyhlašující to loví z nějakých papírků, 

vyhlášení už má velké zpoždění a připravuje se start časovky družstev, tak nechci prudit. Vyskočím na bednu, 

přeberu šumavský med za 2. místo a už se těším na kopečky. Výsledky dořeším, až budou ofiko zveřejněné na 

ŠUACu. Časovkářská koza do auta, jednice ven a konečně vyrážím směr Žel. Ruda. Těším se jak malej kluk. 

Městečko mých vojenských hříchů. Beru to po hlavní přes Čachrov, ale vůbec to nevadí. Provoz minimální, silnice 

luxusní, sluníčko hřeje, táhlé kopečky, lehce tahají za svaly, krávy na pastvinách, všude zeleno, výběrový vzduch 

jak z Tuzexu. Podle profilu se z Klatov jede vlastně 35 km pořád stále do kopce a pak krátký sjezd do města. Cestu 

si vychutnávám, to je prostě balzám a už se fotím u cedule. A teď to přijde, vzpomínky ožívají, tep se mi zvedá 

víc než při časovce. Sakra, pořád to tam je, já to tady miluju. Obhlídnout všechny hotely a chaty, kde byly milé a 

přítulné pokojské, cvaknout se u barů, kde jsme vládli parketu při diskoškách. Zjistit, že z velení praporu je stále 

hotel a z ubytovací části kasáren je obytný dům. Rychle sklouznout ke služebně Policie, která byla po zrušení 

Pohraniční stráže skoro rok mým vojenským doupětem a k protější hospodě Šumava, která byla nejoblíbenější 

nálevnou. Brrr, to už je 28 let. Ještě se pokochat výhledem na monumentální Javor, který jsme nedávno zdolali s 

bratrem na bajkách, koupit magnetku pro manželku a čelem vzad a mazat. Vyjet na rozcestí nad Rudu, navlíknout 

návleky na ruce a už to letí dolů civilizace. Původně jsem se chtěl vracet přes Nýrsko, ale o ten sjezd jsem se 

nechtěl ošidit. Cyklistický orgasmus, pořád 52x11, zatáčka, podřadit, zvednout zadek a honit auto do další zatáčky. 

Na Čachrově krátké mezipřistání, všude americké vlajky, vzít návleky na nohy a pokračovat v letu do Klatov. 

Autíčko s kozou poctivě čekají na parkovišti. Silnice i dálnice jsou volné a za necelé dvě hoďky sedím v obýváku. 

Manželka je vysmátá, jak si užila volný den, bašta voní na sporáku a v televizi řádí můj idol Jean Paul jako Policajt 

nebo rošťák. Kujwa, na světě je občas fakt nádherně. 

  



ORLÍK 

 

Kolíkáč – Lesy pana Schwarzenberga 

Vymývám zlutou repku z usi, z helmy vyklepavam hmyz, do sebe chmelovy iontak a v hlave nadherny pocit. 

Letosni Orlik ve spolecnosti HonzyB a Profesora byla zase pecka! Ty lesni asfaltky na levem brehu to byl 

neskutecny mazec, i ta gravel vlozka nakonec byla odpustena firme mapy.cz, ze nas tam navedly. Rano preletet 

dopravni auto kolaps v Brezanskem udoli a napalit to do Stechovic. Slapak jede HonzaB ve velkem stylu, nejdrive 

zacnu hlasite dychat a pak me zacne bolet bricho, Jenda je proste nesmrtelnej! Pak uz v raji bez aut, jen vnimat tu 

prirodu a silnice, kde snad v zivote nikdo nejel. V Kamyku rozkopany most, prekonat potok pres lavku a vydat se 

proti smeru DA-BA zavodu. Jak jsem tady trpel za Astralem. Pak jiz zminovana gravel vlozka a pekelne kostkove 

stoupani do Bohostic. A pak to zacalo, prohnat se lesy pana Schwarzenberga, kde jsme jenom my a srnky, co nam 

skaci pres cestu. Vyhledy na prehradu, strme vyšlapy a krkolomne sjezdy. Pred Orlíkem najet na super asfaltku a 

dovezt se pred zámek. Sváča, foto a přes Ždakovsky most do Krasne Hory. Znovu se to nepekne houpe a Profesor 

zacina trpet. Starouš od Čonga ho dava do kupy, ale jen na chvili. Od Sedlcan uz jen bojuje, radost z tvare se mu 

vytratila. Za to HonzaB stale tvrdí muziku, mel by toho Mamuta jet! Pres Jilove uz jen myslet na zrzka s bilou 

cepici, kterého jsme si slíbili u ikonického Vendyse. Ježek pichal dokonale! Bejci diky, nemelo to chybu! 

 

Profesor – Vypečená akce 

Tak až teď jsem se dostal k reportu z téhle vypečené akce, kterou jsem hrubě podcenil co se týče nastoupaných 

metrů a výživy. Je to sice 200 km, ale Kolíkáč láká na výletní tempo a tak když jsem pošetřil v neděli, tak si říkám 

proč ne. Zpočátku tomu vše nasvědčuje až pod Štěchovičák, ten si jedu svým tempem takže jsem nahoře o nějakou 

minutku za Honzou s Kolikacem. Pak se mi jede dobře až když se blížíme k Orlíku to začne hodně bolet - brdky 

nahoru dolu v lesích kolem Orlíku teda stojí za to. Na 105km u zámku přijde vhod krátka pauza, kde sním 1. 

tyčinku (to brzo!!!), HonzaB hlásí, že za 14km stavíme v Krásné hoře u Vietnamce, tak dopíjim bidony. Realita 

byla však 28 km dost zvlněným terénem...takže v Krásné hoře jsem už úplně v háji. Beru vychlazený pivko, na 

které se těším posledních 50km a zmrzlinu s rohlíkem...ještě nejsme ani v Sedlčanech tak to bude dneska 

dramatický pro mě. Pivko mi dává křídla zhruba na 20 km, v brdcích za Sedlčanama mě však na dobro opouští 

síla z nohou. Kluci na horizontu vždy zpomalí, takže jedu roviny pořád v háku. Jílovák - jedu na nejlehčí převody 

už ze sebe nevymáčknu ani 200w, chci si na náměstí dát pauzu s tyčinkou. Tuhle ideu, ale zhatí Honza, kerej mě 

oblozil zkratkou a pokracuje na Radlík...sotva vyjedu Radlík a musím zastavit na 2. tyčinku. Desítka u Vendyse 

zasyčela, jako když rozlijete vodu na rozpálený asfalt. Zpětně když o tom přemýšlím vůbec nechápu, že 1. tyčinku 

jsem snědl až na 105. km...  130 km zmrzlina a rohlík, 180 km 2. tyčinka. No jo no chybami se člověk učí.¨ 

 

 

KRÁL ŠUMAVY MTB 

 

Jirus – Jen ve stručnosti 

Nějakej velkej report se psát nechystám, tak jen ve stručnosti. Skoro jsem na sobotu nespal, protože podle zpráv, 

co se ke mě donesly, ať už z televize nebo od známých, je na Šumavě po několika denních deštích všude plno 

vody a na brodech je vody bezmála po krk. To vše se naštěstí ukázalo jako liché. Ne že by se prášilo, ale nebylo 

nijak drastický. Sem tam bláto, či bahnitý louže, ale potoky vody a bahna se nekonaly. Jinak co se týče mých 

pocitů, tak asi tahle: (viz myterneek) Ze začátku docela šrot. Jedu dost na doraz, nevim, jak dlouho se to dá vydržet. 

Jedu s Pepou Schejbalem, což znamená, že trochu nad svoje možnosti. Po čase se to trochu uklidní a já se srovnám 

a jede se mi docela dobře. Za brodem mám spadlý řetěz, než ho nasadím skupina je v pr*eli, takže stíhačka. 

Nakonec jsem po několika kilometrech zpátky. Ve sjezdech ztrácím, zlomený malíček dost bolí, pak si to zase 

musím dojíždět, ale pořad se mi to daří. A tak to jde pořád dokola-ve sjezdu ztratím, do kopce sjedu. Ale asi na 

80tém km už si to prostě nedojedu, takže do cíle sám. Ale nakonec za Schejbalem o necelý 2min, takže maximální 

spokojenost. Takže asi tak. 

 

 

PEČECKÁ 100 

 

Hulis – Srdcovka z Peček 

Po výsledku ze čtvrtečních Doks jsem natěšenej na sobotní Pečky 2x tolik. To prostě vyšlo úplně parádně se vším 

šudy. Ve čtvrtek večer koukám na předpověď počasí, kde hlásí sice pod mrakem, ale teplo a pršet by nemělo, takže 

fajn. Pátek je úplně o něčem jinym, bouřky a silný slejváky, ještě že jsme ty Doksy nejeli v tomhle. Chčije jak 

kráva a já v tom házim věci i s kolem do auta. Ještě chvilku čekám na přítelkyni, která si také balí poslední věci. 

Než vyjedeme, je po slejváku a počasí se začíná vybírat. Po cestě sem tam nějaká kapka, ale to už nic není. Okolo 

9 večer dorážíme do Brodu k rodičům, brácha si objednal špagety, aby to zítra líp jelo…  Dáme véču a jde se do 

pelechu. Ráno vstávačka do opět nádhernýho slunečnýho dne! To počasí je prostě objednaný, to bude další 



cyklistická bomba! S bráchou jsme byli domluvený, že okolo 8:20 budeme vyjíždět. Je lehce po 8 a bratr už stojí 

ve dveřích nastartovanej, to se často nestává, aby čekal on na mě a né já na něj.  Házím na sebe dres, plním kapsy 

a asi ve čtvrt na 9 vyjíždíme. Jedeme naprostý pijánko, ale v brdku v Klučově cejtim, že ty Doksy jsou pořád znát, 

tak snad se to v průběhu závodu nějak rozjede. Tak trošku doufám, že by dneska nemuseli přijet letci z Lawi a 

spol., abych si nemusel dávat tak na prdel a jezdit šrot pomalu celejch 100km. Štve mě Kolíkáč, že se vykliknul 

den před závodem, ale tak trošku jsem doufal, že ho v Pečkách uvidím a svezu se s ním. Na prezentaci jsme přijeli 

dost brzo a zatím skoro nikde nikdo… Co to? Minulej rok hafo lidí a účast jak na mistrovství vesmíru a dnes je tu 

pár lidí. Koukám kolem sebe a říkám si, že nás vepředu asi moc nepojede, trošku obavy, abych si měl vůbec s kým 

vystřídat. Po chvilce doráží táta na motorce a hned v zápětí ségra s přítelkyní v autě. Ty hlásí, že je tu nějaká další 

šlapka, ale neví kdo? Aaaaa je to Vlčák, paráda, aspoň s někým si vystřídám.  Přibližně v 9:35 už všichni stojíme 

na startu, organizátor závodu si bere úvodní slovo, pár informací ohledně trasy a může se vyjet! Jako už tradičně, 

hned od startu jedu na špici a vyvážím balík z města, železniční nadjezd, ještě kousek po hlavní, pravá 90, 

železniční přejezd a střídám. Na špici jde brácha a hned po něm i Vlčák. Po pár km slabší kusy odpadaj i bez 

kopců. Pořád se motám okolo špice, na kterých se snažim držet tempo 40+, ale nohy pořád celkem zatuhlý. V 

brdku před Kouřimí se zvedám a začínám sprintovat, zkouším kdo jak na tom je a kdo se chytne. Nahoře zjišťuju, 

že je za mnou asi 30-40m díra, tak si sedám, vydejchávám se, lokám iontáku. Průjezd Kouřimí na kostkách v klidu, 

sjezd do Molitorova a jde se na to. Bulánka před náma. Hned odspoda to rozjíždí borec v modrém dresu – nevím 

jméno, nevím tým, ale drtí to tam přes 30km/h a já si řikám, že se asi zbláznil. Takhle doufám, nechce jet až 

nahoru, rád bych ty nohy nějak pozvolna roztočil a ne rovnou odpadl v prvním větším kopci…  Naštěstí po chvilce 

začíná podřazovat a zpomalovat a jede tempo akorát. Vyhovuje mi to, tak nestřídám a jedu z druhý pozice celej 

kopec. Poslední serpentina a už je tu lehká pravá a výjezd z kopce. Brácha jede vedle mě celkem ufuněnej a ptá se 

mě, jak se mi jede. Odpovídám, že v pohodě…  Nahoru na Bulánku jsme vyjeli myslím ve 4 kusech – já, brácha, 

Vlčák, modrák + kousek za námi dres Dextru, který si nás později sjel. Brácha se loučí a točí levou na zkrácenou 

trasu, naše trojka si dá ještě brdek na Brník. Nájezd na hlavní na Kostelec – chvilka klidu, u odbočky z hlavní na 

Jevany rozkopaná silnice a semafory, ale máme štěstí, zelená! Na špici jede Vlčák a docela upaluje. Na křižovatce 

u pily lezu na špici já až pod Habr, půlku údolí vede modrák, druhou půlku zase já. Jsme v Hradci a já jdu za špice 

na poslední flek – to už je s námi i týpek z Dextru. Hned odspoda za to zas bere modrák, očividně mu kopce sedí, 

Vlčák druhej, já třetí, Dexter se v kopci stejně jako na Bulánce trápí a odpadá. Po chvilce pozorování Vlčáka si 

řikám, že se mu taky asi nejede uplně ideálně, tak jdu přes něj na druhej flek. Do vesnice jedeme ve třech – chvilka 

klidu, jdu přes modráka a do serpentin najíždim z prvního fleku. Snažim se to lehce přibrzdit, aby se Vlčák 

vzpamatoval, ale to moc dlouho netrvalo. Modrák jde hned přezemě a zrychluje, otáčim se a Vlčák je hned 20m 

za náma. Řikám mu ať lehce spomalí, že to do cíle ještě nějakej kus je a je lepší jet alespoň ve třech. Lehce zvolnil, 

ale pořád jede hodně rychle na to, aby si nás Vlčák docvaknul. Až ke konci kopce se mi ho podaří rozkecat, takže 

zvolňujeme… Kousek před busovou zastávkou nás zadejchanej Vlčák má. Co se mu asi honí hlavou? My tu 

kecáme a on si dává…  Přijíždíme do Ondřejova, kde je mraky lidí, nějaký závody veteránů nebo co? Start asi z 

Chocerad, nějaký lidi stali podél silnice a auta pendlovali sem a tam. V Choceradech to samí. Hromady lidí, aut a 

navíc autobus, chvilku to trvá, než se tím vším propleteme, ale vše bez komplikací. Když se na mostu otáčím, 

zjišťuju, že Dexter je zase zpátky? Je to vůbec možný, to je kouzelník… Odpadl na Bulánce, odpadl na Střímelici 

a už je tu zas. V kopcím je to ale pořád ta samá písnička, modrák na špici a zkouší nadělit i tu naší čtyřku. Dexter 

jako už klasicky při prvním zrychlení odpadá, Vlčákovi taky nestačí moc a jedeme ve dvou. Rozjel to dost rychle, 

hned ta první stojka a na tacháči mi skáče rychlost okolo 23-4km/h… Zas ale po chvilce ubírá a jede tempo. 

Kontroluju, jak je na tom Vlčák? Nějaká sekera tam je, jsme mezi barákama a pak dlouhá rovina až k lesu před 

pravotočivou a výjezd. Co s tím? Musím ho nějak zkrotit, tak házim těžší a jdu do nástupu. Sice mě nechytl hned 

ale jedu pár metrů před ním a před zatáčkou už je na mě přilepenej. Docela se povedlo a zpomalujeme. Ptám se 

ho, jestli teda jedeme dál ve dvou nebo jak, ale očividně se mu teď moc nechce…  Takže na horizont docela 

pijánko, pak už jen výjezd k hlavní a levá směr Sázava, kde nás dojíždí Vlčák. Vítám ho zpátky, jsem rád, že tu 

je, trasu prý jede prvně tak je fajn, že se nebude někde větrat sám. Až do Sázavy jedu první, přes most a coooooo? 

Tvl dexter to zase nějakym záhadnym způsobem sjel. Postavu na to měl no… Kopce mu moc nechytnaly, v každym 

odpadl ale pokaždý se vrátil ve sjezdu zpátky. Před Nechybou si dokonce vyjíždí před nás, asi ví, co bude 

následovat, tak aby neodpadl hned v prvních metrech.  První půlku kopce tahá zase modrák, druhou půlku já. 

Vlčák už skuhrá a ptá se, kdy bude konečně nějaká rovina na odpočinek…  Až pod Horní Kruty pohoda. Nejedeme 

nijak extra rychle, nechávám velkou, ke konci, kde to ale utahuje se zvedám (nechci dávat malou) a jen trochu 

zrychlím kadenci, abych to tolik netlačil. Jede se mi celkem lehce a když se nahoře otáčim, tak za mnou dobrejch 

40-50m nikdo?? Docela vyvaleně na to koukám a řikám si, tak co teď? Mám čekat nebo jet? Vzhledem k tomu, že 

jsem nenastupoval, ale jel tempo si řikám, že ostatní už toho maj asi dost, jinak bych jim neujel. Takže je to jasný, 

zalehnout a jde se do úniku. Z Krut cca 25km do Peček… Tvl to bude ku*va dlouhejch 25km sám věpředu. Zalehlej 

jedu co to dá a řikám si buď to vydržim nebo totálně vyhořim. Pořád valim 40-45, brdky v nástupech zestoje, 

každou chvilku se otáčim, jak to vypadá? Někdo tam jede, ale nevim kdo a kolik. Rozestup se nezmenšuje, nohy 

pořád točí celkem dobře. Po cca 7km za Lhotkama přijíždim k hlavní, kde jede mraky aut. Ku*vááááá, musim 

zastavit a čekat. Stojim tu docela dlouho a než můžu jet, tak mě dojel Vlčák. V duchu si řikám, tvl to za mnou 



celou dobu jela stíhací jízdu šlapka? To vědět, tak na něj možná i počkám, aby jsme si v závěru pomohli. Ale na 

druhou stranu, vyhrát Pečeckou 100 v úniku z Horních Krut taky není špatný. No nic, stalo se a tak jedeme 

posledních asi 17km ve dvou. Dost silně fičí z leva, takže po chvilce jsem docela rád, že tu Vlčák je a můžu si za 

ním na chvilku odpočinout. Oba se otáčíme a kontrolujeme stav za náma, jestli nás někdo nesjíždí, ale nikdo nikde. 

Pomalu ale jistě toho začínám už mít taky docela dost, přecijenom toho času na špici tam bylo fakt moc. Nevím, 

jak je na tom Vlčák, v kopcích se sice trápil, ale na rovinách mu to jede pořád dobře. Kousek před Pečkama mi 

sděluje, že se mnou dneska spurtovat nebude. Prý jsem si ten závod dneska odtahal a více méně jsem domácí, že 

se spokojí i s druhým místem. Ok, super, proti tomu samozřejmě nic nenamítám a jen řikám, že se alespoň 

symbolicky zvedneme na fotku. Aby to vypadlo, z fotky nikdo neuvidí, že jsme to šolichali…  U cedule vypínám 

tacháč, kterej mi hlásí 2h 54m 26s a průměr 34,4km/h což je jen o cca minutu pomalejší čas než minulej rok ze 

skupiny šlapek, kde byl MCHammer, Camrda, Kolíkáč a spol. a kde to do půlky závodu rozjížděli chlapci z Lawi 

v čele s Vencou Nežerkou. Takže si myslim, že to zas není úplně špatnej čas, na to že my jsme to jeli ve 3 respektive 

ve 2 posledních 17km. Ještě jsme počkali na dojezd dvojice za náma, kterejm jsme nadělili asi 5minut. Modrák 

prý spokojenost, chtěl zajet pod 3h a zajeli to za 2h 59m… Pak odjezd do hospůdky na občerstvovačku a posezení 

s ostatníma. Pečecá 100 je srdcovka na který jsme s bráchou v podstatě začínali a sobota se vydařila na jedničku! 

Takhle přesně jsem si to představoval, žádný velký šroty, ale závodění super s povedenym dojezdem dvou šlapek. 

Prostě nádhera!! 

 

 

KLATOVY - MISTROVSTVÍ ŠUAC 

 

Dreamer – Mistrák v Klatovech 

Naladen peknym vysledkem na maratonu v Prerove jsem se tesil na dalsi zavod, kterym bylo Mistrovství SUAC 

Klatovy - Cinovske okruhy. Opet po roce tedy zpet na okruhu kde se o par tydnu pred nami prohaneji jezdci Rallye 

Sumava. Letos se jede o mistrovske dresy SUAC a tak cekam bohatou ucast a konkurenci. Rano jedu na start 

tradicne na kole, pekna hodinka na rozjeti. Radeji ale beru pod dres plastenku, protoze odpoledne cekam ze by 

mohlo sprchnout. Rychla prezentace, objet si jeden okruh, ktery dnes pojedeme 16x, coz v souctu udela kolem 

64km a 800m prevyseni. Ja vim, pro me kratke, malo kopcu, ale budme radi ze se alespon neco u nas na Sumave 

jede. Na startu tradicni konkurence a jelikoz jsem prestoupil do kategorie C, tak si od startu postupne prohlizim 

prislusna cisla. Uz pri ceste do Klatov se mi uplne zlehka nejelo, navic je fakt dusno a tak logickym vysledkem je, 

ze v cilovem brdku od zacatku docela trpim. V baliku se sice udrzim docela v pohode, ale na spurty nejlepsich 

nemam a vzdy chytim diru. Ale tak to tady bylo kazdy rok, takze letos zatim zadna zmena. Tou je, ze mimo cilovy 

brdek se moc nejede, coz je na jednu stranu fajn, protoze i kdyz po prujezdu chytim mezeru, vzdy si to relativne 

snadno sam sjedu a vubec me nestresuje, ze mam diru 20m na balik dalsich 20ti borcu prede mnou. Proste vim, ze 

stejne zvolni a ja si to dojedu. Takhle to funguje vetsinu kol, vyjma tech, kde ani ostatni tolik nespurtuji, pak se v 

baliku krasne udrzim i ja. Porad je ale treba davat pozor, i kdyz je okruh uzavreny, v jednom kole si tak jedu po 

leve krajnici a zrovna saham pro bidon a malem trefim turistu s batohem, ktery si to masiruje presne ve smeru moji 

jizdy. Jak zavod plyne, v kazdem kole par lidi odpadne a tak nekdy po hodine jizdy je nas tak kolem patnacti. Z 

moji kategorie jsem tu uz jen ja, Kamil Ackermann a Jirka Belfin, jestli se dobre divam. Zacinam tusit ze by mohla 

vyjit prvni letosni bedna, coz me povzbuzuje. V mistech kde se nejede, to primo vybizi zkusit nejaky unik, ale 

vzdy kdyz se blizim k momentu zkusit to, tak se bud tempo zrychli, nebo to same napadne nekoho jineho. Tim 

padem se k pokusu o unik nemuzu dostat a jedu vetsinou porad v baliku. Coz na druhou stranu ma vyhodu v tom, 

ze setrim sily. Asi ctyri kola pred koncem zkusi odjet K. Ackermann s prichozim exKolokram T. Dudkem, dve 

kola jedou pred nami, mezi nami je pak pro zpestreni nakladni cisterna, ale nakonec je dojedeme. Posledni dve 

kola, horko ze by normalni clovek sedel nekde u vody nebo ve stinu. Posledni kolo a a je jasne ze to pujde do 

hromadneho "spurtu" do ciloveho brdku. Snazim se drzet za Kamilem, ale Axon borci se malem smotaji sami mezi 

sebou pred najezdem do brdku (pokud to tedy nebyla taktika jak odpojit par lidi z baliku, ale to asi ne). Tim padem 

najizdim do kopce s mensi mezerou a tu se mi i pres usilovnou snahu tesne nepovede sjet a tudiz dojizdim druhy 

za Kamilem, treti misto bere Jirka Belfin. V cili si chvili rikam, ze moc nechybelo, coz je ve finale pravda, ale 

kdyz si shrnu cely zavod, tak to dopadlo jak melo a na lepsi umisteni jsem dneska nemel nohy. Spis by se sluselo 

napsat ze na nejlepsi umisteni jsem nemel nohy, protoze druhe misto na tomto okruhu je pro me necekane a ma 

svoji vahu! Byt nutno dodat, ze preci jen v me nove kategorii je o neco mensi konkurence a jezdit v Becku, tak 

jsem na bedne neby. Tam vyhral tradicne J. Voracek pred duem z Axonu M. Vodakem a R. Loblem. Cinovske 

okruhy byly i letos tezky zavod, ani ne profilem ale zejmena tim horkym a dusnym pocasim, ale hlavne ze jsme 

nezmokli. V cili cekam na vyhlaseni, pocekam s Hawranem, ktery poctive objizdi i letos SUAC zavody, navic 

Kamil slibuje hodnotne ceny a tombolu, tak to si nemohu nechat ujit. Pak uz jen vyjeti zpet na Sumavu a tim konci 

cyklisticka cast tohohle hezkeho a uspesneho dne. Jen vice takovych! 

  



LUČNÍ BOUDA 

 

Kolíkáč – Oslava Krkonoš 

Tropická předpověď, a tak málem na den přesně jako před rokem si prásknout Luční boudu. Profesor a HonzaB 

nejsou proti, zbývá vybrat vhodný den a naplánovat trasu. Po Krakonošovi nějak překvapivě rychle regeneruji a 

úterní Koloděje si obkroužím furt v háku, ale stejně trochu nejistoty, co v tom úvodním, více jak 60 minutovém, 

kopci budu dělat. Třeba to hoši zruší, ale kdepak, JendaB už ladí trasu a Prófa montuje kameru. Jako základnu 

máme Lánov, ať je to co nejkratší a nejedeme v autech. Ještě vyřešit zabodnutý kamínek v mém plášti, Honzovu 

velkou stranu a jdeme na to. Nejdříve údolím směr Dolní Dvůr, tam se napojit chvíli na trasu Krakonoše a marně 

hledat moji upadlou brašničku ve škarpě. Dnes nedáme levá Strážné, ale pěkně rovně, kolmo na vrstevnice. Je to 

monumentální stoupání, ale po dobrém asfaltu až k Předním Rennerovkám. Lejou z nás litry potu, HonzaB to 

vůbec nešetří, Profesor furt heká, hold ty ejly z večera jsou cítit. Pak už asfalt pomalu mizí, ale za to se otevírají 

překrásné výhledy. Chvílemi pod mrakem, chvílemi slunce, mám trochu strach, až pojedeme dolů, jestli neomrznu 

v té variantě krátké-krátké bez spodního trika. Bufet Na Rozcestí trochu vydýchat, a pak HonzaB chytá defekt. Od 

Výrovky již zase asfalt, a pohled na tu cestu k Památníku obětem hor vypadá fakt hrozivě. Pivař kvízař Profesor 

nás poučuje, že druhá nejvyšší hora ČR je právě ten brdek nalevo – Luční hora. My si ještě sletíme ke stejnojmenné 

boudě a pak zase zpět, prudkým stoupáním. Teplotně si to užívám, nakonec žádnou zimu nepociťuji. A teď je na 

pořadu dne test ráfků a brzdových špalíků. Kutálíme se do Pece a slibujeme si, že tohle někdy musíme dát nahoru. 

Letíme přes Velkou Úpu dolů, ono je to docela slušné klesání, a přitom na Krakonošovi v protisměru si člověk 

říká, že na té rovině do Pece si trochu oddáchne  Dnes dáme ještě Pomezní Boudy, po hlavní, proti sobotnímu 

Krakonošovi. Prófa stávkuje, prý jestli nahoře nedáme Trautenberka, tak už dál s námi nejede. Nakonec mu to 

slibujeme, a on za odměnu likviduje můj nástup před vrcholem, howado jedno nevděčný! Desina s šiškou ve znaku 

velmi chutná, má to atmošku! Klesáme do Polska a mě tuhnou nohy a úsměv, Profesor roztáčí sjezdařské peklo a 

k němu se přidává i HonzaB. Mě se nechce šlapat, chci si jen užívat sjezdu a dole mám pěkný zásek. Hoši mě 

nechají vyvětrat v bočáku, až jim dojde, že mám klíčky od auta, tak konečně zastaví a počkají. Do Žacléře parádní 

silničkou, ještě se trochu pohoupat a napálit to směr Jánky. Roviny nestřídám, šetřím se na kopec, ten mě ještě 

dokáže trochu rozvášnit. Stoupání starou silnicí přes lázeňské městečko je úchvatné, zakončené slušnou stojkou 

na hlavní silnici. S HonzouB se zase kočkujeme až na Hoffmanky, kde dnes končím a motám se k autu. Naštěstí 

je to už jen z kopce, nevěřícně koukám na budík, kde nemáme ještě ani kilo, a přitom převýšení přes 2000 metrů. 

HonzaB vymyslel bájo trasu, zase to mělo nějakou změnu a v oranžové společnosti to byla oslava Krkonoš. Díky 

bejci! 

 

 

KAŠPERSKÉ HORY 

 

Dreamer – Ledovy vitr v Kasperskych Horach 

Po roce ma muj oblibeny zavod Kasperka 66 opet dva dily, a sice dopoledni casovku na Zhuri a odpoledni 

hromadny zavod v kopcovitem terenu. Na zavod se tak tesim, v Krkonosich mi to pred tydnem jelo, uvidime co 

prinese dnesek. Ranni slunce jeste vypada optimisticky, ale kdyz dorazim rano do Kasperek, ledovy vitr a velka 

oblacnost muj optimismus hodne ochlazuje. Venku je asi 10st, je mi zima a vubec se mi nechce z vyhrateho auta. 

Ale neda se nic delat, alespon ze neprsi, coz uz jsem tu take jednou zazil. Jdu se rozjet a po 11h stojim na startu 

casovky. Nastesti slo dat do poradatelskeho auta veci k vyzvednuti nahore, takze tam davam plastenku, cepici, 

navleky a casovku tak mohu jet v kratkem. Startuji az na samotnem konci, takze zahy zacinam predjizdet prvni 

borce. Pocitove se mi jede docela dobre, ale pohled na tepak naznacuje, ze tomu cosi chybi. Pricitam to te zime, 

sice jsem se rozjizdel skoro hodinu, ale i tak jsem prijel na start prokrehly. Konecne najedu do nejprudsi pasaze, 

predjizdim dalsi lidi, ale tepovka je porad nekde jinde, nez bych cekal, rozumej nize. To uz se ale blizi cil casovky, 

jeste jeden km a jsem tam. Cas nic moc, o minutu pomalejsi nez pred dvema roky. Podle vysledku je pak videt ze 

se obecne jelo pomaleji, ale presto nejsem s casem spokojeny, nemelo to jak se rika "stavu". Az tak to ale neresim 

a pricitam to te dramaticke zmene v pocasi. Navleknu plastenku, cepici a po krasnem asfaltu pres Svojse spadnu 

dolu do Rejstejna a vyjedu zpet do Kasperek. Podle vysledku vidim ze jsem i s vykonem "bez stavy" na ctvrtem 

miste v kategorii, coz neni spatne, zvlast kdyz to jsou spojene vysledky JAL+SUAC, v samotnem SUACu to 

mozna bude dokonce prvni misto, coz by bylo fajn! Kategorie se ale vyhlasuji spolecne za obe ligy, takze na bedne 

tesne nejsem. Zhruba hodinka zbyva do startu hromadaku, dam si banan a tycinku, na chvili si zdrimnu v aute, kde 

je aspon teplo. Pul hodiny pred startem hromadaku se jdu rozjet, na namesti v Kasperkach si koupim luxusni 

espresso ve stanku, treba me nakopne na samotny zavod! Ten zahy zacina a hned od startu se jede pekny srot hned 

do uvodniho kopce. Coz se asi dalo cekat, protoze v me kategorii C ma zavod jen tri okruhy a tedy 45km, o rok 

drive to bylo o okruh vice. Navic je tu par lidi, co nejeli rano casovku a prijeli jen na hromadny zavod. A tak nam 

hned po uvodnich dvou kopcich ujizdi asi ctyri nebo pet lidi a druha skupinka kde jsem i ja, je zacne nahanet. 

Snazime se, odstup neni tak velky a tak po sjezdu a najezdu do kopce do Kasperek si to zkousim dojet sam. Cely 

kopec tak jedu mezi obema skupinami, ale zahy jsem dojet tou moji puvodni. V dalsim kole se z toho pak pul 



okruhu davam dohromady a je mi jasne, ze proti ranu k velkemu zlepseni nedoslo a co tomu chybelo rano, chybi 

tomu i ted odpoledne. V druhe skupince se ale drzim v pohode a vse tak smeruje k finalnimu kolu a cilovemu 

kopci. Rikam si ze na treti misto po casovce ztracim dvacet vterin a mohl bych si tady polepsit. To se asi dari a 

jeden borec co byl prede mnou odpada, pokud si dobre pamatuji cislo po casovce. V cili se mi sice moc nepovede 

zaspurtovat, ale to uz neni tak podstatne, vic tam opet nebylo. Chci se jeste trochu vyjet a protoze zrovna kolem 

jede osamoceny Risa Lobl z prvniho baliku, ktereho jsme tedy sjeli o pet minut, tak se vydam za nim a nakonec s 

nim dam jeste cele jedno kolo navic. Takze i takhle se da vyresit zkraceni zavodu po prechodu do jine kategorie! 

V jeden moment chci Risovi vystridat ve sjezdu, ale hned mi rekne ze by to nebylo fair play, tim ze uz jedu mimo 

zavod a jsem tedy nesoutezici cyklista. Ma pravdu a ma muj respekt za takove chovani! V cili pak vsichni cekame 

na vysledky a kdyz na ne dojde, zjistuji, ze casy za casovku a hromadny zavod se nescitaji, ale jsou to dva 

samostatne zavody. Tak to mi trochu nedoslo, tudiz i v hromadnem zavode jsem ctvrty za SUAC+JAL, za samotny 

SUAC mozna opet prvni. Takovy byl tedy letosni dvoj zavod v Kasperkach, opet dva zavody, jen trochu jine 

propozice. Dvakrat bramborova medaile, dvakrat mozna zlata medaile a k tomu vsemu jednou ledovy vitr, ktery 

po predchozich tropickych dnes opravdu prijemny nebyl. Z Kasperek si nakonec odvazim dobry pocit, ovsem s 

vedomim, ze je porad na cem pracovat! 

 

 

KLÍNOVEC 

 

Turista – Brázda v naší hroudě 

Tak jsme obkrouzili zase kousek te male Ceske hroudy. Par hodin v sedle a tolik emoci a zazitku. Z Camrdy a 

Kapra uz jsou zkuseni Autoturiste, doufam ze nam zachvaji prizen. Na startu vsichni nacas, prekvapil mistni rodak 

Misutka. Hned na uvod jsme jeste prepudrovaly nase fesaky, a pak uz spadnout do Rakovnika. Tam zivy provoz, 

miluju jak si obyvatele malych mest radi vytvareji dopravni zacpy, aby si neprisli jako malomestaci. Pak uz za 

Karlovym zadnim kolem, furt petatricet at se deje cokoli sdtoupame podel Rakovnickeho potoka do Jesenice. Tam 

prava na luxus asfalt a na Petrohrad. Tam nekde Kapr trefuje sutr, a za hodnou chvily rana a prazne zadni kolo. 

Regulerni Snake bite, divim se re to neuslo okamzite. Kapr vyzbrojen a vycvycen ze zavodu, oprava expresni 

rychlosti. Na obzoru uz se zjevuje Doupov, jakpak to tam asi vevnitr vypada. Prefiknout hlavni na Vary a dal na 

Vroutek a Nepomysl. Prvni souboj K a K v mikroosedylku, ostatni spis trpi. Z Nepomysli po okresni silnici ve 

stavu ze by se za ni nemusely stydet i hodne na vychod od nas. Na krizovatce co se otaceji tanky Camrda maluje 

certy, takze zhodnotit meteo situaci, prohodit par slov. A uz se blizime k prostoru, jakpak nas tam uvitaji. Prijeti 

vrele, brany zotvirane a uz si uzivame prvni stoupani na hranu Kaldery. Tuhle cast uz zname z minula, takova 

dvanactka, ale telo protestuje jen lehce kdyz to nevidi na cedul,i kopec jakoby nebyl. Nahore na hrane silnicni 

uzavera, asi frezuji vozovku, takze takove vynalezi dorazily i na divoky Doupov. Nakone se z toho vyklubala jen 

oprava mostu v byvalem mestecku Doupov. Za mostem uprava tras, Camrda se hrne na prvni odbocku co vydi, 

chtel jsem jet trochu jinudy, bylo by to delsi a horsi cesta ale budiz, v zaveru budete litovat, kilometry nam budou 

chybet. Nazev Doupovske hory je docela trefny hory tam fakt jsou, na zpet na hranu se zas zapotime. Doupov nam 

predstavil nadhernoul lidupraznou drsnou krajinu ktera se pomalu vraci ke svemu prastaremu vzoru, lesostepy 

mirneho pasma. Misutkovy trochu vadila absence benzinek. A ted uz na nas ceka 400m k dobru a sjezd k Ohri. 

Povrch kvalitni pekne to frci i vyhledy jsou. Cestou ztracim podsedlovou kapsicku, ale Camrda si vsimne, velke 

velke diky, nastesti zustava lezet na sinici vse je rychle vyreseno. V Kyselce navsteva Jindrichova pramene, a 

dotankovani nefalsovane Karlovarske mineralky. Beru radeji plnou, nebudu gramarit, ty pocity kdy clovek v kopci 

obraci bidon dnem vzuru aby dostal ven posledni kapku dobre znam. V Radosove zastavka u technicke pamatky, 

dreveneho kryteho mostu. Most proti planu vyuzivame k prekonani Ohre a temer plochou krajinou se presouvame 

k podhuri Krusek. Mijime Ostrov n.O. misto posledniho rozumneho obcerstveni. V Hroznentine vstupojeme do 

kralovstvi Krusnych hor a udolim podel potoka vytrvale stoupame na Pernink. Misto kde naposledu spatrime 

Misutku, budis mu kopce milostive, snad dojel v poradku. Plan byl jet na Klinovec na 240W ale pak se zezla ujima 

duo K+K a waty leti nahoru. Nohy mam uz dost okorale, to nedopadne dobre. Pred Perninkem uz zdaleka nejsem 

v komfortni zone, nohu pali jako cert. Odbocujem na Abertamy, par metru odpocinku a zase do kopce. Za 

Hrebecnou uz se nesnazim o odpor, vystupuju a spolu s Kaprem po krasnych loukach s ovcema, jak z pohadky, 

mirime k nasemu prvnimu vrcholu Krusnohor. Za sedlem nastesti Duo ceka, seskrabuje nalepene mouchy, jak ten 

kopec vylitly. Sjezd na Ryzovnu, a doprava po raselinistich do Bozaku. Nastesti skoro rovinka ale okorenena 

novym modelem silnice, kde uz v predstihu aplikovalay skutecne silny zimni sterkovy posip. V Bozim daru po 

najezdu na hlavni udelam evaluaci sveho stavu a uplne se zhrozim. Skody znacne, nedokazu davat vic jak 200W, 

ve stehnech ohen, na vrchol jete tak 250 m do cile 130km, zkratka jsem v pr*eli. Duo mizi v nedohlednu vuli 

dodava jen Kapr ktery je asi 100m za mnou. Stridam, v sedle, ze sedla, kadenci, tlacim kolo ocima. Na Klinovci 

vysmate Duo, hromada much, a pred ocima mlha, nevim co je vic deprimujici. No ted je to do Kadane vice mene 

z kopce, nejak to tam doklepu a uvidi se. Sjezdiky hned zvedaji naladu, predjizdime kde hoho, odbocka na 

Medenec, trochu se to houpe ale vicmene porat dolu. Zacinaji se klubat panoramata, skoda oparu ale i tak nadhera, 

bocni udoli a zebra hlavniho hrebene. Elektrarny v rovinach. Kaplicka a byvale doly na Medniku se ve zlatnoucich 



loukach s kravama se krasne vyjima. V Medenci prava, a zacina opravdova extaze, zatacka strida zatacku, tak 

akorat kroucene, nemusi se moc brzdit, povrch kvalitni. Zastavuji na az nejaky zbloudili nemci. Nastesti prave v 

cas, jinak bych odbocku zabran do sjezdu, k dalsi klickovane minul. Trochu se to zahoupe, ale porad mame k 

dobru asi 400m takze sranda jeste bude. Kapr se trochu opozduje, Camrda taky brbla a nema vodu, gramar . Vypada 

to ze nejsem sam kdo je na tom blbe, to je potesujici zprava. Do Kadane porad z kopce, na hanici mesta curpauza, 

a prvni hramadne hodnoceni situce. Karl netusi o cem mluvime ale zbytek teamu je proste prositej. Osvezovna 

Kaufland vylepsuje naladu, dotankujem, ja pridobiju Garmina, vzajemne si postezujem kdo je na tom hur, hned je 

lepsi nalada. Za Kadani se to zase houpe, znam to tam z prace ale kdyz to vydrzime na hrebinek nad Nechranickou 

prehradou, tam mame vyhrano. A taky ze jo, prekvapuje na takovy asfaltovi miminko, povrchu je teprv par tydnu, 

mirme z kopce, na spici se solidarne usazuje Karl a 40-45 na 100W nas teleportuje 20 km do Zatce. Nadhera diky. 

V Zatci pres centrum, po Prazske silnici porad na vychod. Znacky zase hrozi slepou silnici a zakazem vjezdu, 

kolikratym uz dnes, trochu se bojim aby tam nechybel most pres trat ale jen tam neco dloubou ve svahu nad trati. 

A jdeme do finale, Dzbanska vrchovina. Tocime pravou a vzhuru do kopecku, Camrdovy trochu otrnulo a uz tam 

s Karlem zase posilaj 350. Trochu jsem si orazil v letu do Zatce, ale pri takovich bombach par nasetrenych molekul 

Glikogenu schori jak kdys skrtne sirkou a uz to zase sakra boli. Sjezdik do Konetop, jak pak by nam bylo v druhych. 

Tak aspon vyvetrat chodidla, napit vycurat, moralne jeden druheho podeprit a vzhuru k novym vyskam. Rocov, 

takova Kanina chutna jak Kanina jen jedem o pulku pomalec. Nahore nas zase zachranuje Karl, chudak kluk, ze 

ty finale vzdycky zbydou na nej, diky. Poslednich par vopruz brdecku a Revnicov na dohled. Kdyz jsem vylet 

planoval tak jsem premyslel jak se z nej dostat zpet do Straseci. Hlavni jsem hned zavrhnul, kdyz tam jedu autem 

a vidim cyklistu tak si rikam co je to za blbce sebevraha. Takze jeste do Msece, sice zajizdka ale s nasim 

teleportarem je to hup sup a po trase zavodu k Lidlu. I pres moji velmy chabou formici jsem si dnesek hodne uzil, 

dost to misty bolelo, ale nejakl me to i presto zase nakoplo objet letos jeste par delsich veci. Nohy se daji do 

kupy,treba budou i silnejsi, pudr vyresi stetecek a houba, ale vzpominky zustanou jen ty hezhe. Na pet rytiru 

brazdici tu nasi hroudu. Diky moc a nekdy priste. 

 

 

HAJNICKÁ 12H 

 

Vlčák – Moje první 12h na silnici 

Tak jsem si zase chtěl něco dokázat co moje tělo je schopno vydržet tak než jsem odjel na dovču k moři kde kolo 

neuvidím týden jsem se potřeboval pořadně vyšlapat objevil jsem 0 ročník závodu Hajnická 12 na podporu 

handicapovaných sportovců, počet závodníků omezen je na 50 nakonec se na start postavilo celkem jen 31 borců. 

Atmosféra před závodem úžasná moderátorem celé akce je Tomáš Hauptvogel z Primy. 8h ráno a je tady start 

okruh má 11,2km s převýšením 120m, start je jako na velké tour za autem první jedou 3handbikeři a pak zbytek, 

auto nás vyvedlo za obec a je tu start začíná se opatrně bude to dneska dlouhý první kolo se jede volně takové ku.. 

í tempo chci jet tak kopam do pedálů a frčím si sám 2,3,4,5 kolo náskok zvyšuji mám sebou manželku která mi 

zajištuje jídlo pití a tak to pokračuje dál na samotku až do 23kola a ujetých 250 km kdy mne začnou brát neskutečnè 

křeče 8min náskoku je fuč uvažuji že skončím, ale s podporou manželky a modetrátora opět nasedám a poslušně 

se zařazuji do baliku 4lidí kde se srovnám s tempem a za stalèho střídání se blížíme ke konci jeden borec nám 

pláchne, zustaváme 3 začíná se taktizovat nikdo nechce tahat a nikdo nechce bejt po 12h bramborovej, časoměřič 

hlasi máte posledni kolo, spřádam v hlavě kdy zaútočit, jak asi na tom jsou se sílama? Nevím nikdo se nijak 

neprojevuje, akorát si zacali utahovat tretry, cil se blíží poslední kilometr koukame po sobě, zvedám prdel a jdu 

do toho musim to dotahnout věřím si, čumím jen dopředu 100m do cile otáčím se a nikdo zamnou paráda 2 misto 

a ujeto 358km a já jsem totálně vyčerpanej a rád že už je to mám za sebou a první slova jsou,, že tohle už nikdy,, 

ale pak už je sprcha, guláš a vyhlašení, a oni ty slova že už nikdy se mění, že to byl super závod s bednou a možná 

se uvidíme příští rok. Tak to byla moje první 12h na silnici ale teď se jdu koupat do moře   

 

 

ZLAŤÁK 

 

Dreamer – Zlatak - kdyz se ochladi na 35 stupnu 

Tropicke pocasi pokracuje i v srpnu, kdy se kona legendarni cyklisticky "vylet" z Prahy do Krkonos. Vylet, protoze 

se nezavodi, ale to je asi tak jedine, co na tom zni snadno. Dojet z konce Prahy na kopec Zlate Navrsi v Krkonosich 

trva cely den, ma pres tri sta km a kdyz jste labuznik. tak treba i krasnych tri sta tricet tri. Pred rokem jsem jel 

poprve a tak me to nadchlo, ze jsem se zucastnil i letos. Rano je docela zima kolem 14st, jeste ze jsem si vzal vestu 

a navleky, dokonce i ruce namazal hrejivkou. Vim, zni to hloupe, kdyz pres den je 35st, ale prvni ranni dve hodiny 

od 5:30, kdy jsme vyjeli, teplo nikomu nebylo. Chladive intermezzo prekonano, v Nymburce se pripojuje zbytek 

skupiny s Kaprem, Ivcou, Strejdou a Barbankem, dohromady je nas myslim 11, krasna skupinka! Mirime kupredu 

Krkonosim, tempo je prijatelne, ale zadarmo to vubec neni, to vim z lonska. Navic Ivca vsechny prekvapuje svym 

tempem, rikam si ze se jen predvadi pred kluky, ale klobouk dolu, zvladla to s bravurou tam i zpet! Slunce stoupa, 



cas ubiha, na computer ani nekoukam, i pri pauzach se snazim nekontrolovat mobil, jasne porad by bylo co cist, 

na co odpovidat, ale chci si co nejvic uzit den jen v krasne prirode, pocasi a s partou lidi kolem. Jelikoz jsem toho 

doma ke snidani moc nesnedl, vyprazdnuji postupne kapsy a stejne jako pred rokem mi zasoby zacinaji ubyvat. 

Nastesti je ale kde doplnit jidlo i piti. To uz se blizime ke stoupani na Zlate Navrsi, vsichni jedou krasne, jen 

Turista hlasi potize a pry pocka pod kopcem. Kolikac nastoupi jako prvni, ale postupnym tempem si ho s Karlem 

sjedeme. Pak uz jedu jen ja kousek za Karlem a odstup se postupne zvetsuje. Mohl bych se jeste zmacknout o neco 

vic, ale pred Krusnotonem to tam neposlu naplno, takze necham Karla poodjet. Navic je mi jasne, ze kdybych 

pridal, on by pridal taky. Tempo je ale pekne a brzy jsme nahore. Krasne vyhledy, tezko se to popisuje, i nahore 

teplo, vesta ani na sjezd neni potreba. Brzy dorazi zbytek, teamove foto a svistime dolu. V Jilemnici zaslouzeny 

obed, jeste pred nim defekti Kapr. Vyber menu strucny, venku parak, ale i tak davam svickovou s knedliky a 

chutna naramne. Jen Karlovych osm knedliku bych do sebe asi nedostal. I nealko pivo se hodi, kdyz vidim, jak ho 

do sebe davaji ostatni. Vyrazime na nejtezsi cast cesty, v tom horku se snazime jet rozumne, pouze odpocinuty 

Turista trochu zlobi, ale da se to zvladnout. Kilometry pribyvaji, davno jsme pres 200 a blizime se ke 300. 

Barbanek ma defekt, ale opravuje velmi rychle. Horko se na vsech podepisuje, mame toho vsichni dost, ale i tak 

obcas padne vtipna hlaska. Pred Nymburkem se konecne trochu ochladi z 37 na 35 stupnu, slunce se schova za 

vysokou oblacnost a hned se jede prijemneji. Louceni s pulkou skupiny a cilem je domotat to domu ve spolecnosti 

Kolikace, HonzyB. Kapra a Karla. Zadarmo to vubec neni, nakonec se hodi i zastavka v Lidlu v Uvalech. To uz 

jsme ale opravdu doma, mne to nakonec vyjde skoro uplne presne pred barak na 333 km, coz je skvele. Je neco po 

20h vecer, oteviram dvere domu a v hlave mam ty nadherne pocity a vsechny ty udalosti celeho dne, ktery jsem 

stravil od usvitu do soumraku na ceste z Prahy do Krkonos a zpatky. Takovy pribeh umi napsat jenom Zlatak!  

 

Karl – Vysoky parametry 

Na dnesek jsem se fakt moc tesil a i jsem se probudil driv nez jsem mel budika, coz se mi nestava, kdyz vstavam 

o tri hodiny pozdeji do prace, mozek vedel, ze tohle se nesmi propasnout. Rano jeste sero, na Jizak svetlo a blikacka 

a celkem slusny chladno. Pak zaprahnuti do vlaku, ktery se postupne zvetsoval temer do delky nakladnich vklaku, 

ktere brazdi Ameriku od Atlantiku k Pacifiku a jeste ty stejne dresy, vypada to fakt paradne, kdyz jich jede tolik 

pohromade, asi se budu na tim muset hluboce zamyslet... Klobouk pred kralovnou Ivcou, jak ji to pekne jezdi, cte 

balik a silnici. Doufam, ze az mi bude jako Pepinovi, Strejdovi a Kaprovi, budu si taky tohle moci dat bez podpory 

elektriky, super chlapi. Jsem rad, ze jsem mohl videt po dlouhy dobe Barbanka, nejvetsiho podporovatele, diky. 

Respekt Turistovi, ze presto, ze mu nebylo nejlip, dneska to odjel a i wattove to bylo dobry, mysli si 12 z 10 

vagonku. Bonzo je taky dobra masinka. A zaver s Dreamerem, HonzouB a Kolikacem byl sice s rozvahou, ale 

gradaci to melo, jste tahouni. Je neuveritelny, co se da zazit a videt za 12 hodin na kole, ty vyhledy ze Zlataku 

neskutecny. Tesim se na dalsi spolecnou akci, tohle melo vysoky parametry po vsech strankach  Diky vsem, ze 

jsem mohl jet s vami.  

 

Kolíkáč – Šlapky nerezaví! 

Šlapky nerezaví, Zlaťák mi to znovu potvrdil. Stále se dokážeme sejít a napříč výkonností si užít nádherný výlet. 

Po nedělním pódiovém Posázaví mě ani nebolí nohy. To jsou zase stavy, v hlavě jen pastorky, převodník a dobře 

mázlý řetěz a na nic jiného nemyslet. Ranní budík vůbec nevadí, vyjít na potemnělou lodžii a vítat nový den 

rozcvičkou s výhledem na pomalu vycházející slunce. Teplota 16 stupňů, ale slibované tropy přes den velí namazat 

nohy opalovákem a hodit na sebe krátký-krátký. Milovaný dres ještě s volny.cz/vinoslap na zádech, rok výroby 

2004 na mě dýchá velkou historií. Zapnout kameru a rozpohybovat nohy k prvním metrům na kruhák. Přivítat se 

HonzouB a Dreamerem a na Tečku s Karlem a Turistou. Tahle čtyřka je naprostá jistota, že to dnes musíme zase 

dát. Přes 300 km vypadá hrozivě, ale v dnešní společnosti to uběhne jako voda, to je už je léty ověřené. Dreamer 

navlečený jak na podzim, ale teď si užívá tepla, zatímco my si rozehříváme ztuhlé prsty. Ale slunce se dere a 

teplota stoupá. Provoz kolem 6 hodiny je děsný, už se těším na zapomenuté silnice v Podkrkonoší. Před tím ještě 

nabrat Kapra a v Nymburce doplnit stavy o další stálice, ale i překvapení. Jet zase s Ivčou, s Barbánkem v jedné 

grupě je paráda a k tomu matadoři Strejda a Bonzo. V Křinci Pepíno a je nás 11 kusů, rekord v účasti na Zlaťák! 

Střídáme se ve dvojičkách jako na nějakém školním srazu, každý si má něco spolu říci. Někdy mi připadá, že už 

se opakuji a už jsem to svému parťákovi vedle sebe dnes říkal. Ivča z toho měla vítr, jak nás bude zdržovat, a 

přitom na Podhradí jde do úniku. Není se co divit, je vyšvihaná do nebes a dělá tak čest svému dresu elite! Jičín 

zdolán, před Syřenovem se zakecáme s Kaprem na špici až odbočíme blbě, omluva všem. Do Jilemnice je to už 

krása po úzkých cestičkách s výhledy na kouzelné chaloupky. Konzum plně obsazen, teplota tropická, Karl do 

sebe naleje pro sichr 4 litry vody. Při polknutí mě škrábe lehce v krčku, no tak to dnešní tropická vyjížďka asi 

nebude úplně to pravé pro můj ventilační systém. Ale o hodně hůře je na tom Turista, který bojuje se svojí žaludeční 

virózkou a rozumně si prý odpočine někde na stráni u kruháku v Hrabačově a počká na nás. My si rozjedeme 

přípravu na monumentální stoupání. Do Dolních Míseček hezky po kupě, ať ten výhled na světle zelené Zlaté 

Návrší můžeme zdokumentovat. Povedlo se, cyklistika je prostě týmový sport! Pak mě jebne v kebuli a nastoupím 

do prvních toček na Horní Mísečky. Vyženu to škrábání jinou bolestí!  Karl s Dreamer jsou za chvíli u mě a po 

pár metrech mizí. Chci natáčet, ale točit prázdný asfalt a gumovat se na samotku se mi vůbec dnes nechce. Za 



Jilemnickou Boudou mě dorazí Bonzo, ale jeho šedý dres by se mi taky nelíbil moc v záběrech, a navíc jede nějak 

moc svižně  Ale za chvíli je tu brácha a s ním už musím, to bude dobrý herec! Tak zase spolu si užíváme mýtické 

stoupání a v hlavě mám Krušnoton a Dlouhou Louku, ty wado to zase bude v sobotu posekáno! Výhledy a teplota 

to je dnes all inklusive, takový Zlaťák nepamatuji! Nálada povznesená, kdo to kdy vyjel, sice se zkřivenou tváří, 

tak ale uvnitř určitě omládl, dát Zlaťák na kole bez motorku, to se prostě cení!  Týmové foto, málem se do té boudy 

nevejdeme a už letíme dolů na nějakou mňamku. Kapr to zpestří defektem a ukázkovou bombičkovou výměnou v 

operatérských rukavičkách, ale to už vychutnáváme nealko Lobkowicze. Mám trochu hrůzu, jak dlouho tady 

posedíme, 11 krků napojit a nasytit asi bude fuška. Ale jde to kupodivu rychle, a i těch 8 knedlíků pro Karla, nějak 

rychle zmizlo. Teď bych nejraději našel to Turistovo vyhřáté místo na louce a zavřel oči. Ale realita je krutá, 

doplnit bidony, zacvaknout tretry a hurá na poušť. Po pár kilometrech si žaludky sednou a 22 nohou znovu rozjíždí 

koncert. Barbánek nám ještě udělá jednu přestávku s výměnou duše, ale jinak přeprava do Jičína proběhla nějak 

neobyčejně rychle. Co mě začíná trochu znervózňovat je malé kopání od mého předního kola. A v Libáni na bufetu 

je to jasné, přední plášť se mi na jednom místě krásně zkroutil. Je to úplné umělecké dílo hodné zaslaní pro pana 

Mavica, ale představa té cesty na Jížo, jestli to někde bouchne, mě teda moc nenaplňuje. Začínám pomalu 

domlouvat odvoz od Strejdy, Turista by se raději též přidal. Náš vláček drkocá dál směr Nymburk, vzali jsme to 

trochu objízdnou trasou, ale odměnou je nám skvělý asfalt a vítr v zádech. To mě nějak nakoplo, přední upuštěné 

kolo drží, takže v Nymburce se rozloučit se Strejdou, Ivčou, Turistou, Bonzem a Barbánkem a já to chci podržet 

až do Prahy. Přichází ty opojné stavy, ke kterým se člověk dostane po celodenním švihu, na špici nechat pár sil 

pro kamarády a zase se stěhovat dozadu. Jo jsme vysmátí zase jak leča, tropy netropy! Kapr domů do Sojo, my 

vyježděnou zimní stopou přes Kozovazy. Začínám šetřit s pitím, kluci to sice hrdinsky již chtějí bez zastávky, ale 

před Ktonem nechci nic podělat, a tak je lámu na vyvoněnou stodolu. Jak je potřeba si vážit čisté vody, to je 

nejlepší lék na žízeň a teď už vím, že to dáme, zase padne tříkilo. Den den superden za námi, děkuji všem za 

společnost a parádní výkony při krkonošské slavnosti! A teď už si jen užívat 3 dnů bez kola, jen pracovat, jíst, pít, 

dlouho spát a vyléčit přívodní vzduchové potrubí. A v sobotu? Držím všem Ktoňákům pěsti! 

 

 

SVIJANY 

 

Bobek – Nádherný pozdní letní den... 

Sobota, ráno 6:45 den před ELM Svijany, budík zvoní jako obvykle. Únava, nevyspání, vnímáš hlavně pocit 

divného suchého léta 2018. Volání dálek, Kokořín, Loučeň, nebo snad časovka Lipence? Se stoupajícím teplem 

roztává každá myšlenka. Přetrvává jen horký ranní černý čaj. Jeho dlouhá jasná chuť, pozvolně otevírá myšlenky 

nového dne, propojuje podněty zachycené obyčejným životem. Sázava, Benátky, Malinovka a bůh ví, jestli ta 

jména mají vlastně něco společného. Spíš skrytého...Každopádně dnes volně, den před závodem, žádný trénink, 

žádné rozjetí, pouze výlet, v maximální pohodě. Sklouznout se, kochat se, tu Malinovku tam měli vážně skvělou. 

Navíc bude stín, dům je orientovaný cca jihovýchodně, o poledni zprostředkuje pěkný stín. A z terasy je vidět na 

přilehlé kopce Kdo chce víc, musí kousek popojet Vzpomínky na první závody, a tak… Leží tu všude 

kolem…Neděle ráno, budík zvoní netradičně 5:15, V 7:20 zahouká na páru vlak, ještě je čas, který se chvíli po 6h 

rychle krátí, černý čaj, míchaná vajíčka, co s sebou? Nic, ve vlaku se sedí a s batohem se špatně opírá, tak jen do 

prostřední kapsy krajíc chleba, do krajních pomalou energii, nějaký groš – cesty zpátky bývají spletité. Svijany, 

ELM, memoriál Oldy Horáka, chlápka který mi jako by včera třásl dole pod bednou pravicí a do levé vsunul 

kouzelný pohárek. Svijany, silniční okruh, kde to rychle rozjedeš a o to rychleji skončíš. Kdo by to byl řekl, že ta 

potvora dole pod pivovarem není tak důležitá. Rozhoduje nejen silou, spíš rozumem. To proto, že po potvoře tu 

máme ještě tři mrchy: Eso, Hup a Táhlé stoupání. Vynásobíme li to 5x a umocníme 35°C, je z toho pěkná paseka, 

či blamáž, takže hned v prvním kole je dobré počítat s prověrkou aktuálních dispozic, což se také děje. Těžko říct 

jak kdo na tom aktuálně je, každý mívá své dny, spíš to beru komplexně. Komplexní snaha, dění, aktivita v průběhu 

celého závodu. A tak přidávám ruku k dílu, ale zachráncem gruppy se rozhodně být nesnažím… Tedy 1. kolo se 

jede fest a pak to lehce opadá, nebo jsem se rozjel… Je tu pár týpků kteří za to umí pěkně vzít, v úvodu se spíše 

choulí v klubíčku, ale Karel Kopr, za to bere za téměř každým horizontem v každém kole. Eso bývá zrádné, nejlépe 

se jede zpředu – v půce pak nemusíš skoro šlápnout, Hup se přeletí jakoby nic, ale Táhlé stoupání trápí snad v 

každém kole a vůbec nechutná. Hlídám si Novotného, umí za to slušně vzít, pak je tu říkám mu sjezdař, jezdí na 

Sagana, tedy ve sjezdu je Ti schopný udělat díru 100m jako by nic, mezi tím tu 2x proletí Karel Kopr až je z toho 

paseka. Svijanská stojka se jede celkem s rozvahou (čemuž maximální skandování vůbec neodpovídá), jen se 

bojím maminek které v jedné ruce křečovitě svírají miminko a v druhé lahev s vodou. Když to jedu po čtvrté, 

dochází mi jako bych měknul, už to není co v úvodu, každý metr je znát, přemítám, jak by na tom byl Kolíkáč či 

Dreamer. V nájezdu do posledního kola pod Svijany se snažím být v 1.třetině, ostatně jako vždy. Pocit tvořivosti… 

A podle toho co se událo je jasné, že nahoře se pojede pěkná sekera. Hned z křižovatky, bum, prásk a co tam zbylo 

jde okamžitě ven! Eso, na chvost, nahoru, vůbec mi to nechutná… Hup, dolu, Táhlé stoupání přichází horizont 

natahuje se to a zásek, Kolíkáčova pomsta mě drží v sedle za pravou nohu. Loučím se… mám díru 10 možná 20m, 

bohužel. Zvednout se ze židle je v tudle chvíli snad nejlepší nápad. Začít sám, pěkně od začátku, z hluboka se 



nadechnout, roztočit dmychadla, odstřihnout Kolíkáče z lana a obyčejně si to sjet. Bolí to, ale daří se. Teď a nebo 

zase příští rok. Ne teď. Jede se celkem solidní podlaha, V předu je odskočený Landa z Kooperativy s 

pravděpodobně Halíkem. Snažíme se to sjet. Dole pod Svijanskou stěnou je to už jen kousek, ale letí se dokonale 

a já mám solidně vystřílíno. Cedím se dozadu na 8.flek a pokračuji rovnou do kašny na nádvoří zámku. Po svlažení 

dávám litr Malinovky a kus hovězího. Vyklepu kopyta a tradá kolmo zpět přehřátou silnicí, vysušeným údolím 

Jizery. Nádherný pozdní letní den... 

 

 

EVERESTING 

 

Dreamer – Everesting na Zhuri 

Everesting je vyzva primarne pro cyklisty, jejiz cilem je nastoupat v ramci jedne jizdy 8848m, coz je vyska Mt. 

Everestu. Vice o celem konceptu, ktery ma i specificka pravidla, je pro pripadne zajemce na www.everesting.cc. 

Vim, ze sem letos chystaji J. Dubec a J. Horky, ktera oba docela dobre znam a o to vic jsem prekvapen ze zrovna 

oni dva chteji tuhle vyzvu pokorit. Honza jel Everesting uz pred rokem na Revnicaku a s J. Cernym byli prvni 

Cesi, kteri to zvladli v ramci Ceska. Celkem maji jet letos ctyri odvazlivci. Mne by to hrozne lakalo, ale po 

Dolomitech toho mam dost, navic jsem v sobotu objel dlouheho Krale Sumavy. V pondeli se citim lepe a protoze 

se letosni Everesting kona v utery u "me doma" na Sumave, v legendarnim kopci z Rejstejna na Zhuri, zvitezi 

myslenka postavit se tehle vyzve celem. Tim spis, ze v Jirka hlasi, ze dva kluci nakonec nejedou, takze treti kamos 

do party by se jim hodil. Pondelni odpoledne stravim pripravami, nejvetsi obavy nakonec mam, ze mi nevydrzi 

baterie v cyklocomputeru Garmin500. Snazim se s tatou upravit nabijeci kabel do verze OTG, ktera umoznuje 

nabijet a zaroven nahravat. Tata dokonce podle navodu z internetu s pomoci pajky upravuje prislusne piny, 

propojuje uzemneni s nezapojenym pinem, ale jak jsem tusil, stejne to ve finale nefunguje. Dalsi duvod koupit si 

konecne novejsi computer, na druhou stranu kdo mohl tusit, ze se prihlasim k akci, kde se ocekava kolem 12-15h 

na kole? Dale si pripravim obvykle maratonske propriety jako jidlo, piti a jdu spat. Budicek ve 3h rano je docela 

drsny, jeden by rekl, ze to mam za "barakem", ale i tak to mam autem 1h jizdy, nez zacnu skladat kolo na zacatku 

stoupani na Zhuri. Auto nechavam u chalupy na zahrade u Mysich Domku a doufam, ze me nikdo nevyzene, nebo 

nezavola odtahovku. Kluci jedou po ose z Hartmanic a hlasi zasek asi 10min, pricemz domluva na prvni vyjezd je 

5:00. Je mi zima, byt proti pondelnimu skoro mrazivemu ranu je tepleji. Jsem nevyspaly, v hlave si stale rikam, co 

tu vlastne delam a tak klukum odepisuji, ze vyrazim pomalu napred. Poustim se tak do prvniho vyjezdu, pekne 

svym tempem. Super je, ze se hned stoupa a tak se clovek za par minut dostane do provozni teploty. Je jeste tma, 

jedu tedy s celovkou vepredu a blikackou vzadu. Na sobe podobny mix jako na Krali Sumavy, tedy dlouha moira, 

navleky ruce a nohy, vesta, cepice a polozimni rukavice + nezbytna hrejivka. Mezi mraky prosvita mesic a hvezdy. 

Za Svojsemi registruji po leve strane stiny v louce u silnice, aha, to jsou spici kravy. Tak super, kravicky si jeste 

spi a ja tu slapu do kopce. Cely prvni vyjezd, ktery ma cca 8,5km a asi 550m tak vyjedu sam. Plan je vyjet usek 

17x, sice by stacilo vyjet 16x a chybel by kousek, ale dle pravidel se pocitaji kompletni vyjezdy. Pri sjezdu 

potkavam kluky. Jsou kousek za mnou ale nakonec se sjedeme az pri tretim vyjezdu, protoze se vzdy zdrzi na 

vrcholu i spodku kopce, jak nasazuji / sundavaji vetrovky. V tom mam vyhodu ze jen zapnu vestu a nemusim 

zastavovat. Cas je potreba trochu sledovat, doma jsem si udelal na kus papiru takovou rychlopripravu, kdy jsem 

pocital s 50min na vyjezd + sjezd. Jasne, pri zavode clovek Zhuri vyjede kolem 30min, ale sjezd tu ma 10min, 

takze ta rezerva je rozumna. Znamenalo to tedy vc. pauz jezdit orientacne na denni cas 5:50, 6:40, 7:30, atd .. a 

pak 17x vyjezd znamenal dokoncit jizdu v 19:10. Tak pravila teorie, jak se pak ukazalo, i tak to byl ambiciozni 

plan. Kluci hlasi, ze na Strave udelali novy segment a trochu ho zkratili, plan je tedy vyjet kopec na konec lesa a 

vynechat zaverecnou pasaz na planine, ktera je zbytecne dlouha a nastoupa se tam uz jen asi 20-30m. Tak ok, ja 

mam aspon rezervu, tim ze jsem prvni dva vyjezdy jezdil az na konec. Pri spolecnem vyjezdu se ukazuje, ze bylo 

rozumne rozjet se sam. Jirka totiz jede, tempo ktere me dost boli, ale proti Dolomitum se take trochu setri, 

Everesting budi ohromny respekt a clovek nevi co od nej cekat. Honza se ho pekne drzi, nebude to s nimi 

jednoduche udrzet se jich. Jedu spolecne vyjezdy s mirnym odstupem za kluky. Mezitim se po 6h rozednilo, do 

kopce je docela prijemne kolem 13-14st, z kopce vzdy zapnu vestu, pevne nasadim cepici a natahnu rukavice a je 

mi fajn. Honza vytahuje mobil a nataci prvni videa pro media, nalada stoupa a prvni vyjezdy hlavne diky Jirkove 

tempu ubihaji velmi svizne. Treti, ctvrty, paty, sesty jsou tu driv nez bych cekal. Velky podil na tom maj sjezd, 

ktery snad uz lepsi ani byt nemuze, vsude pekny asfalt bez sterku, siroka silnice a brzdit se skoro nemusi. Tohle je 

pozitivni prekvapeni celeho dne, provoz je po ranu a dopoledne (a nakonec po cely den) minimalni, takze si vsichni 

sjezdy uzivame. Scenar jezdeni je podobny, nejvic to v kopci drti Jirka, kousek za nim Honza, ja vetsinu vyjezdu 

zacinam s mirnym naskokem, protoze nahore tolik nestavim, zatimco kluci tam maji auto a tak si nahore vzdy na 

minutku orazi. Kazdy tam mame svoji strategii a to je hodne dulezite, najit si svoji polohu, nastavit si to tak v 

hlave a snazit se nemyslet na to, kolik vyjezdu nas jeste ceka. Tim, jak je kopec relativne dlouhy a clenity, tak se 

jen tak neokouka, takze moje obava, ze to bude po par vyjezdech nuda, vubec neplati. Jednak se meni denni cas a 

priroda kolem, druhak je dobre pozorovat jak plyne zivot v tech par chalupach po ceste nahoru. Kravy davno vstaly 

a pasou se, u jedne chalupy zacali rezat a stipat drivi a ta krasna vune nam okorenuje vyjezdy. Kolem 12h dorazi 



Magda od Jirky a priveze obed, ktery si tak spolecne naplanujeme po 9x vyjezdu. Zatim na nej muj orientacni plan 

mame docela rezervu, takze se k obedu poustime ve 12h, s 30min rezervou. Jak si ale clovek sedne, zacne jist, tak 

ten cas leti, kazdy to asi zna. Ve 12:20 tak uz opet sedam na kolo a hura na dalsi vyjezd. Uz jsme za polovinou, 

coz povzbudi. Citim se zatim dobre a cekam na krizi, ktera urcite prijde. Plan je dat dalsi pauzu po 13x vyjezdu, 

kdy nam Magda slibuje kolacky a pecivo z Kvildske pekarny. To je pro nas dalsi motivace poustet se do dalsich 

vyjezdu. Zacina byt horko, presto i ted odpoledne nechavam dlouhou moiru, pouze v kopci stahuji navleky. 

Nejteplejsi segment je v okoli Svojsi, nejchladneji je uplne dole v zacatku stoupani. Chalupari stale rezou drivi a 

poprve se mi ptaji pokolikate uz to jedeme. Rikame ze po 12x a jeste asi 5x nas ceka. Rikaji, jestli jim nechceme 

pomoci s drevem a ze tedy budou rezat, dokud my budeme jezdit. Konecne 13x vyjezd za nami a zaslouzena sladka 

odmena z pekarny. Davame i kafe, ktere jsem pro nas pripravil, nicmene termoska neni moc velka a tak to je tak 

na dve male porce, aby zbylo i na kluky. Ale i tak to nakopne. Co je zatim super je to, ze cely den funguju na 

normalni jidlo, gely, energeticky tablety jsem zatim skoro nepotreboval. V jednom vyjezdu nam tempo urcuji dva 

silnicari, s kterymi i kratce popovidame. Jinak za cely den projede v kopci par bikeru, provoz opravdu minimalni. 

Po pauze je cas pustit se do poslednich ctyr vyjezdu, ktere chybi k Mt. Everestu. Ted kolem 16h konecne prichazi 

naznaky krize. Kazdy vyjezd uz boli, Honza si taky jak se rika pise svuj pribeh a ja si rikam ze plati dan za to, ze 

se snazil jezdit s Jirkou. Hlasi, ze ale asi malo jedl, ale ze jinak je mu fajn. Jirka si taky dava po kazdem vyjezdu 

delsi pauzu. Ja mam auto jako jediny dole a tak tam obcas musim zastavit a doplnit prevazne piti, takze parkrat 

me kluci sjedou, i kdyz jedu sjezd sam. Po jednom takovem prijedou majitele chalupy, kde parkuji, tak jim hned 

rikam, jestli tam mohu parkovat a ze tu jezdime na kole cely den. Nastesti jsou v pohode a nevadi jim to. 15x 

vyjezd za nami, ale ted uz to je opravdu na moral. Cas navic bezi a naskok vuci planu je pryc. Zminuji to Jirkovi, 

odpovedi mi je, at jdu s nejakym planem nekam. Je kolem pul seste vecer a s Jirkou se shodujeme, ze si aktualne 

pripadame jako s IQ kolem nuly, hlava uz to prestava davat. Ale jsme tak blizko, to uz musime dat! Jirkovi cestu 

zprijemnuje Magda, ktera si po dopolednim behu dava 2-3 vyjezdu Zhuri s nami. Mam co delat, abych jim stacil, 

i tak mi ale vetsinou o kus odjizdi. Sestnacty vyjezd je tam, kluci jsou nekde za mnou, hlavne Honza uz ztraci 

skoro pulku kopce. Rad bych, abychom jezdili spolecne, ale neni to uplne realne. Nahore hladove vzdy zamirim 

do tasky s jidlem, kus neceho tam ulomim, je mi jedno jestli mam ruce zamastene nebo ne a jedu zase dolu. Chybi 

mi posledni vyjezd. Garmin zatim prekvapive drzi, tak treba to nakonec zvladne. I tak jako zaloha nahravam celou 

jizdu pres Strava aplikaci v Iphonu, protoze ten mohu v klidu dobijet z powerbanky. Tak jo, euforie me zene, ale 

je to tu, jsem po 17x nahore, nastoupano lehce pres 9000m, Mt. Everest pokoren. Je kolem pul osme vecer, slunce 

zapada, tak seberu posledni zbytky sil a udelam alespon jedno symbolicke foto, na vic jsem opravdu nemel silu. 

No a co dal? Jeste jedno intermezzo s Garminem, do sjezdu ho davam do kapsy, abych v chladu usetril baterii. K 

memu prekvapeni ale mam po sjezdu nastoupano najednou 9300m, takze nejakou chybou v mereni pribyly 

vyskove metry. Jak ted zmerim ze jsem najel 10000, coz je hranice ktera me velmi laka, ale to znamena jeste dva 

vyjezdy, uff. Jedu tedy dolu, ve sjezdu opet zacina byt zima. Beru posledni piti dole u auta, davam i colu a konecne 

dojde i na ty energy tablety a jeden gel. V pulce vyjezdu mi vola Jirka, ze uspesne take zvladli Mt. Everest, ale ze 

to bali a jedou na polevku do Kvildy. Pada tma, celovku a blikacku mam uz pripravenou, ale tohle me psychicky 

zacne lamat. Zustanu tu v kopci sam, kdo vi co se jeste stane. Navic musim zezhora svezt svepomoci tasku s 

termoskami a jidlem. Ale co, ted uz to prece nevzdam! Jsem nahore, uz je sero, hazu tasku na zada a mirim dolu. 

Tenhle predposledni vyjezd byl nakonec pro me nejkritictejsi, protoze mi navic zacal blbnout Garmin, pote co 

jsem ho v predchozim sjezdu dal do kapsy a po sjezdu mi najednou hlasil o 300m nastoupano vic, nez nahore, 

takze jsem najednou nevedel, jestli a kdy pokorim 10000m. Sjedu dolu a chladny vzduch me trochu probere a uz 

vim, ze to dam i po 19x a pokorim tak 10000m. Uz ani nemam hlad a zizen, jedu potme a svetla zapnu jen kdyz 

projede auto, coz se za cely vyjezd stane asi 2x. Jedu v ramci moznosti i trochu tempo, rozhodne posledni vyjezd 

nebyl nejpomalejsi, z toho mam velkou radost. Chalupari davno sedi uvnitr, vidim jim az do pokoje a v duchu je 

karam za to, ze nedodrzeli slovo a nestipou drivi dokud ja jezdim. Kravy se opet ulozily ke spanku. Ke spanku se 

asi 100 vyskovych metru pod vrcholem uklada i Garmin, tak to nakonec nedal, ja vedel ze ta zaloha v telefonu se 

bude jeste hodit! Posledni stojka pod vrcholem a jsem tam! Radeji to vezmu i kousek po planine at mam jistou, ze 

hranice padne. Otocit se, podekovat Zhuri a Sumave za krasny den a letim dolu. Opatrne, uz je tma a obcas po 

silnici prebehne nejaka mys nebo jina lesni zver. Pro uplnou jistotu sjedu az na krizovatku dolu a k autu tak 

nastoupam jeste par metru, melo by to vyjit! Ani tady uz chalupari nejsou, jen ja, tma a usinajici krajina, kterou 

osvetluji hvedy a vychazejici mesic. Je pul desate a je tu konec. Sbalim veci do auta a jedu domu. Srpen byl pro 

me nakonec mesicem necekanych zazitku. Zacalo to Zlatakem, pokracovalo Krusnotonem, vrcholilo Dolomity a 

Kralem Sumavy. Everesting byl ale mimo vsechny tyhle zazitky, je to neco noveho a jsem hrozne rad, ze i kdyz 

jsem pravdepodobne timhle vykonem ukoncil letosni zavodni sezonu, ze jsem sebral odvahu, vyzkousel to, zvladl 

to, nakonec i s bonusem. Velke podekovani patri Jirkovi, Honzovi, Magde za spolecnost po cely den a podporu, 

bez ni by to neslo. Clovek opet o neco vice poznal sam sebe. Budu jenom rad, kdyz muj report privede dalsi lidi 

na tuhle zdanlive blaznivou, nesmyslnou vyzvu, pokud se u nas neco takoveho za rok uskutecni. Po dnesku verim, 

ze ano a kdyz mi to zapadne do kalendare jako letos, rad opet prijedu!  

  



HotGeorge – "Nej" vyjizdka! 

Tak jak zacit s reportem? Tezko rict, zazitku je skoro na celou knizku, ackoliv by to pro normalni lidi bylo asi 

docela nudne pocteni A pak upozornenim: zda se vam tenhle report dlouhy? Tak vezte, ze pro nas to bylo dlouhe 

taky!!! :) Zacnu netradicne od konce: UZ NIKDY ZNOVU NE, VOLE! Poslednich snad sest vyjezdu jsem 

zbytkem sve mozkove kapacity [IQ cca 10, coz je jako 10 ucitelu telocviku] premyslel nad tim, proc to, doprdele, 

jede ten Honza Kure Dubec podruhe? Treba mi to nekdy dojde :) Ale ted, po vice nez dni po te, to stale nechapu. 

Prosim, kdybych nad tim nekdy uvazoval, dejte mi facku a donutte mne, at se kouknu na tu fotku, kdy mi jeste 

chybely dva vyjezdy. Jak lezim na karitmatce, roz***danej jak nikdy, s bolehlavem, zadama napadrt, otlacenou a 

dodrenou zadeli, neschopny prijmout dalsi potravu... ale odhodlany to dat, ikdybych se mel doblit, protoze znovu 

bych tech 15 vyjezdu uz asi nikdy nedal. Takze jak to vse zacalo? To se tak na Facebooku objevila zprava od 

Kurete, ze uz je to rok, co si strihli everesting na Revnicaku, tak ze by to chtelo znovu. Ale ze za spatneho pocasi 

a na Revnicaku uz znovu NE. Uz tehdy mi to bylo trochu divny, ze to chce jet znovu, ale tak vyzvat to je slusna 

ne? Probirame to s Martinem Hajnym, ktery se o to kdysi pokousel sam bez supportu na Zlatem navrsi (?!?!), ze 

do toho pujdem. Ma jet i Vit Knezinek s Tri Expertu, o kterem jsme ale poslednich 14 dni neslyseli a ani nevim, 

proc nejel. Dva dny pred akci bohuzel musi odvolat i Martin kvuli zdravi :/ Takze o partaka min a zustavame v 

tom s Honzou Dubcem sami. Chvilku premyslim, jestli bych to jel i sam, ale na to radeji nechci znat odpoved 

Nastesti mame v zaloze dalsiho partaka - Karla Souska, ktery s nama byl v Dolomitech a je nejvetsi maratonec, 

ktereho znam. Je mi jasne, ze jestli to nekdo ujede, je to on. Da to sice trochu premlouvani, ale vzhledem k tomu, 

ze se jede na jeho "domacim" kopci, ma zrovna dovolenou a jeste den na to slavi kulate narozeniny...tak co jineho 

byste udelali nez si dali 17x [nebo i vicekrat] kopec na Zhuri? S Madlenkou jsme na Sumave uz od Krale Sumavy, 

kopec jsme si byli v nedeli projet. Nadherny asfalt, ale uz tehda, kdy jsem to jel a 300W [ten "nas" kopec pod 

24minut], mi to prislo pomerne dlouhe a misty teda i prudke...a muj respekt z tehle akce dost narostl. Posledni cca 

km toho stoupani dle zavedeneho segmentu na Strave je ale jenom do 2%, coz jsou v ramci Everestingu dost 

zbytecne kilometry tam i zpet. Honza prijizdi na Sumavu v pondeli vecer, prespava u nas na hotelu a tak 

laborujeme, jak to nejlepe udelat. Nakonec usek zkracujeme jenom na konec lesa, kde se da nechat auto, prudka 

cast uz skoncila a da se tak rict, ze uz je konec kopce. Setrime tak cenne najezdene metry, cas a navic to dle 

vyskovych metru vychazi stale na 17 vyjezdu, takze win-win-win Rano vstavacka pred ctvrtou, dostavam vajicka 

se sunkou, at je nejaky zaklad. Venku je totalni tma a docela slusna kosa. Jeste, ze jsem si vzal podzimni rukavice, 

bundu, satek pod helmu, bundu a i navleky na tretry. Na start to mame cca 12km a 20minut [je to spis z kopce], 

Honza jede nakonec se mnou, auto mu doveze na start pozdeji Madlenka. Jsem rad, ze jedem spolu, aspon mi 

dobre sviti na cestu svou ultra lampou. Na ceste na start si budu pamatovat ten "skoro-uplnek", ktery v Annine 

pekne svitil na Otavu, az jsem skoro chtel zastavit a vyfotit si to. Tolik k romanticke chvilce, to jsem jeste vnimal 

Mame ale trochu zpozdeni a tak Karel vyrazi o neco driv. Bohuzel nevi, ze to mame tocit driv, ale rikam si, ze mu 

to vlastne ani nevadi, a ze mu to reknem, hned jak se sjedem. Prvni vyjezd je za totalni tmy, Honza nevidi na 

hodinky. Ja na wattak bohuzel jo a je mi jasny, ze jedem moc. Ale kdyz mu to rikam napoctvrte, tak prece jenom 

trochu zvolnuje a nemusim ho za ten loket pritahovat ) Prvni sjezd velmi opatrne v haku Honzovi, prece jenom je 

jeste hodne sero, slunicko jeste uplne nevyslo. Cestou potkavame KArla, jak uz jede podruhe, udelal si pekny 

naskok. Dole sundavame bundy a hned do prace. Pekne kecame, docela to ubiha. Nahore Karla potkavame a dolu 

uz jedem spolu, jde videt, ze to tady Karel uz nekdy jel, ve sjezdu se toho neboji. Tentokrat uz jde videt, ackoliv 

stale jedu bez slunecnich bryli, a tak si trochu pobrecim. Sjezd je to fakt super, o moc lepsi si ho nedovedu 

predstavit - ani jedna zatacka neni zakerna, clovek muze jet i 77km/h, jsou tam useky, kdy jede 60km/h+ minuty 

v kuse, brzdit musi snad jen ve 2 mistech, no fakt dobry. Navic budem mit jeste dost casu si ty zatacky fakt najet 

Dole nam Karel trochu poodjizdi, protoze sundavame bundy, Honza i svetla a ja beru odhozeny bidon, prvni je 

prazdny [z ubytka jsem dotahnul dva, ale k cemu bych jezdil nahoru s dvouma bidonama? Honza spocital, ze 0.5l 

bidon 17x do toho kopce je jak 3 pytle cementu do 3.patra, coz nechces :)]. Karla za chvili dojizdime, a jedem 

nahoru spolu. Chvilku si teda stezuje, ze jedem moc rychle [ma asi pravdu], ale my vime, ze nas stejne ke konci 

svym nezdolnym pristupem a tempem udola. Nalada je porad fajn, Karel haze i vtipnou hlasku o "drzet se Jirky je 

blbost, ten je uplne jinde" nacoz Honza kontruje "jo, treba ted je daleko bliz krajnici nez ja" :D Postupne jsme tak 

"uplne jinde" vsichni Nahore bunda, rukavice, neco snist a hura na "posledni" v tehle runde, protoze po ctvrtem 

by nas nahore mela uz cekat Magda s autem plnym proviantu, hura! :) Pri tomhle sjezdu mi dochazi genialnost 

Karlova planu - tim, ze nemusi nasazovat a sundavat bundu setri hrozne casu a energie - nahore to prakticky hned 

otoci [po tom, co vzdy dojede o kus dal :], za jizdy da rukavice a zapne vestu, ale hlavne dole nemusi zastavovat, 

sundavat bundu, rukavice a tim dohromady ziskava i pres minutu naskok, coz je docela dost energie a vzdy nam 

tak trva ho dojet. Navic i ve sjezdech ta bunda pomerne dost brzdi. Reknete si - to je uplne jedno, 20-30s ve sjezdu, 

a minuta prevlikani. Ale muzu vam rict, ze neni Odhaduju to, ze to dovoli jet tak o 10W v kopci min a rozhoduju 

se bundu taky odlozit, az to pujde. V pulce ctvrteho vyjezdu nas skutecne miji Madlenka v Honzove aute, to je 

vzpruha! Honza toci live stream na video, budeme slavni Nahore zaslouzene jidlo, Kure se podeli o housku a pekne 

"na pana" to maze na miste maslem, to je bozi :) Nase bageta bohuzel zustala v lednicce na ubytovani, ale nevadi, 

dam si ji za 5 vyjezdu, aspon je na co se tesit Uz jsem mel docela hlad a fakt tahle prestavka bodla. Madlenka si 

da 15km beh na ubytovani pro nase auto, navic ma jeste cas si udelat vylet, nez bude cas obeda...myslim na to, ze 



to uz budem prakticky v pulce. No nic, odhodit bundu a jedem na to. A opravdu, dolu to jede v tech rychlych 

pasazich o 6km/h rychleji, Honzovi vzdy trochu poodjizdim a i s tim, ze to dole tocim rychleji si muzu chvilku ve 

vyjezdu ulevit, nez se necham dojet. Byl to asi patej vyjezd, kdy si poprve vsimam, ze na konci Svojse par starsich 

lidi vytahuje cirkularku, ze pujdou rezat. Muze byt tak osm rano. Maji pred sebou docela kupu. Ale to my taky V 

patem vyjezdu mne poprve chytnou zada. A to tak, ze dost. Au! To teda brzo. Hlavou mi proleti, ze jestli se tohle 

bude zhorsovat, taky je dost dobre mozny, ze to nedam. Dost ostra bolest nastesti po protahnuti pominu, ale je mi 

to pripomenuti, ze si na to musim davat pozor a vzdy tem zadum ulevit. Sesty vyjezd nic zajimaveho, nejak se mi 

to micha Musim jenom zminit to krasne srovnane drevo u chaty cca 12minut pred koncem useku - krom toho, ze 

se to tam vzdy trochu zvolnilo bylo fajn se podivat, jak to maji pekne slozene jak podle pravitka, vzdy mi to zvedlo 

naladu :) Nekdy kolem tohodle vyjezdu mam dojem, ze v tom sjezdu dosahuju rekordniho casu, motivovan Honzou 

v haku...kdy to posilam i do posledniho "esicka" ke konci dost odvazne...po tom, co jsem tam uz jel 6x vim, ze se 

to neutahne a fakt to jde projet v sedesatce :) Vzpominal jsem na tebe Jacobe, a nas sjezd z Falzarega [do toho 

tohle melo hooodne daleko]. Pri najezdu do sedmeho kola potkavame prvni 2 cyklisty. Starsi par na bikach. Jelikoz 

vidi, ze to hned otacime, tak se ptaji, kolikrat to jeste pojedem. Kdyz jim rikam, ze uz to mame 7x a ze jeste 9x, 

evidentne si mysli, ze si z nich delam prdel :) Kdyz to Karel potvrzuje, maji dojem, ze jsme se na nich domluvili. 

Dreamer to dobre komentuje slovy "Jirko, to mas jedno, oni nam to stjne neuveri, ze jsme takovi magori". A ma 

pravdu. Porad jedem slusny tempo, kazdej kopec zatim 200W+, coz je dobry. Jeste to v tech nohach je. Kdyz 

vyjizdime po osme, je nam jasne, ze jedem moc rychle, dokonce jsme i nad Karlovym, ted uz legendardnim, 

planem, kdy to ma 50min na vyjezd/sjezd/prestavku. Takze to stihame vyjet jeste po devate, nez prijede Madlenka, 

coz je dobre, protoze to uz budem za pulkou a pak uz to vzdycky utika rychleji, ze jo? Hovno! Rychleji to ke konci 

teda rozhodne neutikalo! Ale nepredbihejme. Karel svym vytrvaleckym, minimalisticko-zastavovacim zpusobem 

ma do devateho useku naskok, ja trosku Honzovi ve sjezdu cukam a tak, kdyz dole pri najezdu do devateho kola 

potkavam 2 silnicare, jsem tam sam. Tak 40lety chlap, s cca 14 letym synem na silnickach. Kdyz chlapek vidi, ze 

to tocim, zepta se "trikrat?". A ja na to "ted devetkrat a jeste sedm". Tenhle mi to veri a jen krouti hlavou :) 

Alejelikoz zacinam na 210W, ujizdi mne. A ja co? Ha! Nechavam je ujet! Protoze jet ted 250W by byla fakt blbost, 

ze jo. A navic mi je trochu jasny, ze je asi jeste dojedu A taky, ze jo, postupne si je docvakavam, a kdyz uz skoro 

dojedou KArla, tak tam na 20s taky prislapnu, abychom jeli spolu. Honzu to evidentne taky drazdilo, protoze si to 

odspodu dojel taky, to muselo trochu kousnout. Mozna i tohle se podepsalo na vyvoji dalsich udalosti. Otce se 

synem nechavam jet spici az skoro nahoru, kde mi to neda, a kdyz zvolnuji, podrzim tempo a ujedu jim. To by tak 

bylo, aby mne tu nekdo predjizdel! Takze tam tech 250W+ nakonec taky posilam. NAvic mne motivuje vidina 

podpory a obeda! Testoviny, bageta, kafe, cpu to vse do sebe :) Jeste, ze tu Magda je s nama, dekuji! Ani nevim, 

jak dlouho tam sedime, ale Karel uz je evidentne nervozni, protoze rezerva v jeho planu, do ktereho ale zapomnel 

dat pauzu na obed, se pekne ztencila :) Takze nam ujizdi drive, ze se jeste bude muset zastavit v aute dolit piti, tak 

at ma naskok. Jelikoz jsme uprosted jidla, je nam jasne, ze bude zase tak ctvrtku kopce pred nama, protoze ja se 

planem stresovat nechci. Je cca 12:00 a mame 9 vyjezdu, uz jen 8 a svetlo je do osmi do vecera, mne se zda, ze 

ten plan mame dobre Ale uz tehdy nam zacalo byt jasne, ze everesting je Karlovi malo, a ze ten nezmar chce 

natocit 10 litru! Jooo, ne ze by to nebyla pekna vyzva i pro mne (nas), ale ne, everesting bude stacit. A jak bude 

stacit! Po jidle je sice trochu tezko, ale odpocinek udelal sve. A jelikoz nabijim garmina z powerbanky, mam ho v 

dresu a nevidim na nej, jedu o neco rychleji, nez bych mel. A tak Karla vlasten skoro dojizdim. Uz si nepovidame, 

uz je to dost o soustredni. V chatce porad rezou drevo, hezky to voni...premyslim, co si tak o nas asi musi rikat. 

Radeji to nechcu vedet :) Desatej vyjezd uz je docela vedro, uz jsme se davno prevlekli do kratkeho trika a sundaly 

vsechny navleky. Ja jedu trochu nesmyslne prumer 214W, asi uz na mne jde vyskova nemoc. Honza se mne drzi, 

ale tak 10min pred koncem si z tempa vystupuje...a to tak, ze hodne. Kdyz ho mijim cestou dolu, nevypada vubec 

dobre. Chyta slusnou krizi, nahore pry musel snist tri housky a zalit to kolou. Potkavam ho ve sjezdu az kdyz jedu 

11. kolo nekdy na 20. minute, tj. cca 30minut zasek. Ale dulezite, ze jede! Jeste posledni 12. vyjezd a bude zase 

pauza a shledani s Madlenkou, hura. Pak uz jen 4. A ty uz se pojedou v rezimu 2-pauza-2. Ten dvanactej mne ale 

uz boli. Jednak zada jsou spatny, protahuju po kazdem vyjezdu, v lehcich pasazich se snazim jet bez drzeni 

vzprimene, ale stejne uz jsou hodne rozbity. A jednak si nesmyslne vymyslim, ze udrzim 200W+. Coz se dari, ale 

jen za cenu zbytecneho vycerpani. Nahore je mi jasny, ze jsem to, blbec, prehnal. Sedam si na zem, a jim kolacky 

a spekove pecivo z mistni pekarny, co nam tu Magda dovezla. Je to super! Ale uz to do mne moc neleze, jim 

docela pomalu. Ale uz jen 4! A navic Magda je v cyklistickem a jede s nama. Karel tusim zase jel trochu napred, 

ze pry ho dojedem - ted uz se cejtim tak, ze teda fakt spis ne :) Magda navic dela takovou spojku mezi klukama, 

tim, ze uz jsme na tom kopci rozzeseti, tak distribuuje ve sjezdu informace a predava klice od auta :) KAzdopadne 

ted uz to slo hur. Narizuju si zpomalit, pamatuju si, ze jsme si rikal 190-180-180-a poslaedni se nejak doplazis. 

Nejak to vyjedu na 197W. Jedine, co si pamatuju je, ze tam porad rezali to drevo. To maj taky sichtu :) Nakonec 

toho Karla dojizdim, ten vypada z nas nejlip. Magda nam jela naproti [cekala tusim nahore na Honzu] a posledni 

1.5km jede s nama. Ale jeji tempo nejsme schopni akceptovat A na posledinch 350m, kdyz se to trochu zvolni, tak 

mne rve z haku :D Kam jsme se to dopracovali :) Karel nahore nestavi (nechapu), ja uz musim pauzu prodluzovat, 

jsem prositej jak deka. Treti od konce jede Madlenka se mnou celou dobu. Ve sjezdu uz jsem taky kozenej, radeji 

uz opatrne, protoze se na tom uz skoro klepu. Madlenka se mne snazi povzdbudit, ale jsem hodne mimo. Jenom 



mam dojem, ze rikala neco o sexu, to jsem zrovna daval pozor Karla uz nedojedem, toho potkame az kdyz jede 

dolu. Obdivuju, jak to jede jak hodinky. Opravdu se tesim na delsi pauzu, kterou jsme si naordinovali. Honza 

bohuzel jezdi cca pul kola za nama, ale nezda se, ze by se pauza zvetsovala, takze dobry, to da! Momentalne mam 

nejvetsi krizi asi ja. Nahore si leham na karimatku, dycham jak po sprintu na 200m, pritom uz se nad 145tepu 

skoro nemuzu dostat. Je mi blbe, zacina mne bolet hlava, zada jsou zniceny...vlastne co neni? Ale jsem odhodlanej 

to uz dotocit. Ty dva bych snad i vysel bosky, klidne bych se doblil, abych to dal, protoze mi je jasny, ze tech 15, 

co mam uz za sebou, uz FAKT nechci nikdy jet Nejak do sebe nasoukam kofeinovou tabletu a jedem dolu. Trochu 

mne to vzpruzi, ale ze by se konala oda na cyklistiku, to fakt ne Podezrele casto tam mam kasparka a na rovnych 

usecich se watty fakt nesnazim udrzet. Pani od dreva na nas vola, ze az dojezdime, ze jeste muzem prijit na brigadu 

:D Ale nejak to tam dokoulime, Madlenka mi potahne rovinku na konci [kde mne zase rve z haku :D]. A ja se 

tesim na to, ze budu mit cas si odpocinout, nez prijede Honza - ten posledni chcem jet spolu. i pres to, ze byl v 

zadu, tak prijizdi na muj vkus nejak rychle :D Ale nastesti zrovna taky nespecha a rad si sedne. Taky uz zbyva 

jenom posledni a je nam jasny, ze to dame. Karel tou dobou slape nahoru ten posledni do Everestu, uz je bez 

pochyb, ze ten blazen da 10k! A taky je nam jasny, ze my rozhodne NE :D Cestou dolu davame bundy, uz je 

chladno. Jeste stavime na spolecnou foto, pro vzpominku :) A "hura" do posledniho stoupani. Pauza nam prospela 

a tak nejedem uplnou krokadu, dokonce probehne i "nastup" :D Magda jednou zrychli, protoze si mysli, ze za 

nama jede auto, tak at nejedem vedle sebe. Jsem tak vysitej, ze mam dojem, ze uz bude konec a bude se spurtovat 

"na znacku", takze to samozrejme nenechavam ujet :D No nic, mel bych se lecit. Kilometr pred koncem uz Honza 

zase toci na Facebook, je to tam! Karla pumpujiciho loktem jsme potkali uz pred casem, ten jel honem pred 

setmenim tocit posledni dva vyjezdy, kudos! Ale kudos snad i nam, dali jsme to! Pamatuju si, ze Honza do videa 

slibuje, ze uz NIKDY, a ze to bylo naposled. Moje rec! A jake byly pocity nahore? Hlavne unava a stesti, ze uz 

nemusime dolu :) Clovek si rekne, ze tech 1200m navic do 10k uz neni tak moc...ale muzu vam rict, ze v tom stavu 

je to sakra hodne a proto pred Karlem smekam! Dekuji moc za spolecnost panove, bylo mi cti, sam nikdy! Jednou 

za zivot udelat takovej zazitek je asi potreba, opravdu bude na co vzpominat a clovek si zase posune sve limity. 

Strasne moc dekuji sve zene za podporu, bez ni si to neumim predstavit. Ti, kdo jste docetli az sem...taky kudos :) 

Proste "nej" vyjizdka, co jsem na kole jel v mnoha ohledech [i v delce reportu].  

 

Kuře – 17 (o)kruhů pekla 

Kluci už pěkně vystihli atmosféru a popsali den ve svých reportech, tak to vezmu za jiný konec. A pokusím se 

každý kopec aspoň krátce vystihnout. 

1. 5:11 a tma, zdvořilostní formality s kopcem: „Ahoj, já jsem Zhůří a budete mě nenávidět“ „Ahoj Zhůří, 

je nám to jasný“ 

2. Svítá, rozkoukáváme se po okolí a je tu krásně. Lovíme Dreamera. 

3. Uloven, odsýpá to, nálada parádní, počasí parádní, točíme video. Jirka je uplně jinde. 

4. Přijíždí Magda a snídáme. Jde to jak po másle, které mažu na housky. 

5. Po pauze trošku tužší nohy ale už jsme za čtvrtinou 

6. Třetina za náma, 2 před náma 

7. Tento soubor se na harddisku nenachází 

8. Polovina se blíží, v hlavě si kopec dělím na menší části, do Svojší, ke dřevu, poslední stojka … 

9. Stíhačka silničních vetřelců, zbytečný hrdinství ale hlavně jsme za půlkou a druhá delší pauza 

10. Bolavý rozjezd, přituhuje 

11. V polovině kopce začínám být úplně jinde já. To není dobrý! 

12. Asi umřu. Patníky v podobě tyčí u silnice na mě volají vábivou píseň sirén: „Chyť se nás, a jen na chvilku 

si odpočiň!“ S vypětím všech sil odolávám. 

13. 3 housky s šunkovým kolenem, máslem a čedarem mě vrací do hry 

14. Celý kopec mi v hlavě zní Jožin z bažin. 

15. … dostal se na kámen, tady je s ním ámen… SBALTE SE I S TÍM PRÁŠKOVACÍM LETADLEM A 

ZMIZTE MI Z HLAVY! 

16. Proč jsem jsem jezdil??? Shledání s Jirkou 

17. Všechno zlý zapomenuto a co sme si, to sme si. Dreamer je ještě větší blázen než jsme doufali! 

 

 

TOUR DE ZELEŇÁK 

 

Hulis – Vrchol sezony 

Na kole jsem začal jezdit‘ v září 2009, začal v uvozovkách, protože jsem se párkrát svezl na pár km a pak už bylo 

hnusný počasí a jezdit se nedalo nebo se spíš nechtělo. Na jaře 2010 jsem odjel první hromaďáky a celkově těch 

závodů za celou sezonu bylo pár a spíš to byly takový místní hnojáky, na který jezdilo pár lidí. Když jsem teda 

poprvé přijel na Tour de Zeleňák v roce 2010, zůstal jsem stát s otevřenou hubou… Byl to můj první velkej závod. 

Ano, sice jsem dojel někde dost vzadu s časem 1h 42m 15s, ale to, co jsem viděl a zažil během závodu, bylo prostě 



super… V každý vesnici či městečku hromady lidí podél trasy, pomalovaný silnice – atmosféra jak na grand tour!! 

Takže neni divu, že se Zeleňák stal okamžitě srdcovkou, kterou jsem od roku 2010 ani jednou nevynechal…  

Minulý rok se mi povedlo uviset první skupinu na Obr Zeleňáku v čase 2:46:58 a průměrem 38,09km/h což byl 

spíš můj sen, než cíl, ale povedlo se. Tenhle rok jsem si úžasně užil tíhu ‚zodpovědnosti‘, když od vás všichni 

očekávaj, že tam prostě mezi prvníma budete. Ať už to byla hromada příbuzných od přítelkyně, mých příbuzných 

nebo kámoši z kola a okolí… Uplně jsem se děsil představy z toho, že někde odpadnu a pojedu vzadu. Poslední 

cca 2 měsíce mám navíc docela problémy se zádama, takže jsem dost vážně začal uvažovat o krátké trase na 54km, 

kde pojedou všichni známí a kámoši. Nikde ale není psáno, že nemůžu odpadnout i na krátké, hroznýýý…  S 

registrací jsem otálel až do posledního přihlašovacího dne, kdy jsem se nakonec zaregistroval na dlouhou, přeci 

nebudu měkkej. Sezona dobrá, nohy dobrý a zadá? Uvidíme, co mi řeknou…  Toť asi vše k úvodu. V tejdnu před 

závodem už se jen tak lehce vozim. V úterý první projetí trasy s bandou od Herby servisu – nohy mrtvý po dvou 

závodech z víkendu. Do Zeleňáku času dost, není nutný panikařit. Ve středu druhý projetí trasy s Honzou Novotou 

(organizátorem závodu) v početnější skupince i s holkama a přítelkyní. Nohy už lepší ale pořád žádná hitparáda. 

Čtvrtek i pátek hlásili déšť a to už jsem začínal mít obavy… 2 dny před závodem volno? No, to neni uplně ideální, 

ale budiž, třeba si odpočinu a v sobotu to pojede. Sobota ráno – mokro, mrholení / déšť sotva 14 stupňů. No tvl, 2 

měsíte tropy a nezaprší a zrovna na můj vrchol sezony tohle. No nic, návleky na nohy nemám rád, jedu v kraťasech 

+ termotriko s dlouhym…, musí stačit. Venku, při čekání na přítelkyni to není tak hrozný, hned jak ale sedneme 

na kolo a začne to cákat a ofukovat nohy, tak mrznu jak blázen. Na start to máme asi 1,5km, zdravím se s 

kámošema, který jedou krátkou a po chvilce už se to začíná štosovat na pásce. Super, tak si vyber Martínku, buď 

se pojedeš rozjet a budeš startovat ze 120. místa a nebo si stoupneš do první lajny studenej jak psí čumák… Čumák 

vyhrává, nikam nejedu a jdu do koridoru. 9:50, start historických kol, MBT a koloběžek. Poladit garmin a jde se 

na to. V 9:55 vypustili smečku hladovejch psů na trasu 106km. Start docela v pohodě, asi to nikdo nechce moc 

přehánět na mokrejch kostkách. A i při výjezdu z Rumburka jsem to čekal o dost hektičtější. Držim zadní kolo 

Kubánce a začínám se příjemně rozdýchávat. Rychlej padák do Jiříkova a začíná se zlehka stoupat. Až posledních 

500m dost utahuje a hodně to bolí, hlavně nic nepodcenit. Nejednou jsem tu zůstal, i minulej rok to pekelně bolelo. 

Ale teď bylo všechno v cajku, na horizontu jsem tak na 10. fleku i když řádně funim. Teď bude ale čas se vydejchat 

a trošku rozjet stuhlý nohy na provozní teplotu, do Šluknova je to asi 7km pořád lehce z kopce. Projíždíme náměstí, 

kde zdravim příbuzný přitelkyně a ségru. Pořád se jede tempo, který mi v brdkách jako je Partyzán a Strážný 

nevadí i když máme avg skoro 40km/h… V Lipový, kousek za hřištěm si vyjíždim k motorce s kamerou na čelo a 

jedu špici až pod Anaberk, kde se o tempo starají jiní střelci jako MCHammer, Lawi Stars a Kubánec. Z Anaberku, 

sjezd do Lobendavy, dost morko a nejede se zrovna pijánko a taky to podle toho vypadá. Jarda Hradecký padá z 

první pozice, MCHammer se vyhejbá jen tak tak a jede škarpou se spadlym řetězem, ustál to ale. Borec předemnou 

se lekl a vzal za brdy a jde do smyku, nepadá a já za ním mám taky plný ruce práce, abych to vybral… Jarda 

Hradecký mi po posledních 2 závodech docela dejchal na záda v poháru, takže ne, že bych mu tohle přál, ale… 

vypadá, že je v pohodě a já si začínám říkat, jestli to stihne dojet. Kdyby ne, bylo by to pro mě fajn. Po těchhle 

nepříjemnostech se hodně zpomalilo nebo mi to alespoň tak přišlo. Přichází asi nejklidnější část závodu, zase pořád 

lehce z kopce až do Poustevny, kde se teprve začne závodit. Tahám z kapsy gel, zapijím iontákem, protože moc 

dobře vim, co mě čeká. V Poustevně se snažím si najet co nejvíc dopředu i když se mi to moc nedaří, jsem ale v 

první půlce baliku, tak si řikám, že by to mohlo být OK. Ostrá levá – krátka, ale zároveň nekonečná stojka – 0,5km 

a 7,3%avg… Jedu tak 10-12 pozici, ale i to je málo, 2 místa přede mnou se to začíná trhat a já vůbec nepřemýšlím 

nad tim, že bych to sjížděl, jsem rád, že jedu hák týpkovi přede mnou. Krátká rovinka, nájezd do lesa a zase se 

stoupá. Vepředu odjelo takových 8-9 lidí a já se pomaličku smiřuju s tím, že jsem zas odpáranej od čela… Jede se 

lajna a kudla jak prase, neskutečně to bolí, ale řikám si: ‚Hulis, ku*va jedeš Zeleňák, teď už domácí závod a všichni 

očekávaj výsledek, ani to nezkoušej vzdát…‘ A že těch lidí co mi fandili bylo… Konečně, jsme na horizontu, mám 

toho ale tak akorát a řikám si, že pokud jsem vyjel v takovymhle stavu sem, Vilémov, kterej příjde po cca 1km 

sjezdu a 1km po rovině přes vesnici nemůžu přežít… Najíždíme pod kopec, první 8-9tka jede kousek před náma, 

je to na dostřel. Začíná se to zvedat a mě zas ku*va bolet. Jednotlivci se zvedaj a odjížděj, zkoušej se přilepit k 

čelu. Po chvilce je těch jednotlivců tolik, že zjišťuju, že už za mnou nikdo moc nezbyl. Jedu sice slušný tempo, ale 

na to, abych se zvednul a začal zrychlovat prostě nemám. Z posledních sil se chytám jednoho z posledních lidí v 

naší skupině… Zase je to natažený jak prase, mezery mezi závoďákama třeba i 2m… Řekl bych, že nejsem jedinej, 

kdo si dává na prdel… Jedeme takhle dost dlouho, 2km bych řekl, že určitě. Před půlkou Mikulášovic ale čelo 

dojíždíme, díky bohu…. Lehce se zvolnilo a je čas se napít a pokusit se utýct smrťákovi…  Sice je to přes celý 

Mikulášovice lehce do kopce, ale už to není takovej šrot, opět jede kompaktní balík a mě se začíná zas jet docela 

v pohodě. Vyjedeme nad Brtníky, kde nás čeká hodně rychlej a nebezpečněj sjezd přes železnici, pořád je tu navíc 

mokro… I když jsem posera a na vodě se bojim, jdu do sjezdu z asi tak 5. pozice. Z kopce mě ještě 3 lidí skočí, 

ale pořád jsem dost vepředu. Bohužel pro mě chytám tak 30m díru na 8 lidí přede mnou, otáčím se a zjištuju, že 

za mnou je ta díra ještě podstatně větší… Chvilku se gumuju a snažim se to dolepit. Marně, Brtníky budou ještě 

hodně dlouhý a navíc končí esíčkama, kde přes 10% bude… Sám to nedotáhnu… Po chvilce mě skupinka za mnou 

dojíždí, chytám hák, vyjedeme esíčka a pak opět začíná stíhací jízda za uprchlíkama… Zase je to na kousek, točíme 

kolotoč a jedeme pořád okolo 50km/h. V Rumburku při nájezdu do druhýho kola 3 korálky nabíráme a 5 borců ve 



složení: Michal Malík, Vojtěch Jonáš, Filip Šlajchrt, Kuba Svoboda a Honza Brňák jsou už v nedohlednu. U mě 

nohy v pohodě, horší je to se zádama, který už mě nějakou chvilku pobolívaj. Druhý kolo se mi kopce jednou 

krásně, možná jedeme i o něco pomalejš než to první, ale jsem hezky rozjetej a hlídám si to okolo 5. místa… Okolo 

špice se dost často motá MCHammer a Ruda Raichelt z MS Auto. Občas někdo zkusí nějakej nástup, natáhne se 

to do lajny, lechtačka VO2max., žádný dlouhodobý šroty. Akorát ve Strážnym se MCHammer zblázní a rozjede 

dost vostrý tempo, který už zase začíná bolet. Naštěstí ten kopec není tak dlouhej, jinak bych měl asi větší 

honičky…  Sjezdy ve druhym kole už se jezdí hodně opatrně, že to klouže jsme se přesvědčili v kole prvním. 

Během 15ti km do sebe klopím obě magnézky co vezu, ne že by na mě šly křeče, ale už mě sakra berou záda a 

doufám, že to aspoň trošku povolí. Před Poustevnou, kde zase začnou kopce sosám gel, ionták a připravuju tělo a 

nohy na nejhorší… Kupodivu s tím ve druhym kole nemám zas takový problémy a pořád jedu hodně zepředu 

skupiny. Bolest zad ale pomalu přelejzá i do nohou. Jet těžší převody je čím dál tim horší. Každou chvilku se 

musím protahovat. V kopci nad Mikulášovicema celkem slušně fouká a jsou tu nástupy, jede se lajna a opět jako 

už několikrát to řádně bolí. 3-4 lidi odskočili, šel jsem po nich ale pozdě, střílím se za nima úplně zbytečně, skupina 

za mnou mě po chvilce dojíždí a mám pak co dělat, abych se vůbec zahákoval… Takhle zbytečně plýtvat silama… 

:-/ Ve sjezdu do Brtníků se něco dělo… Na silnici trojúhelník, na pravý straně při krajnici stojí 2 auta + autobus, 

všichni blikají výstražnýma, ze škarpy se zvedá někdo s kolem… Snad nic vážnýho. Začátek Brtníků se jede hodně 

ostře, naštěstí se po chvilce sjíždíme a zvolňuje se. Jsem za to rád, už toho na mě začíná být dost… Posledních 

400m kopce s 9% - esíčka… Pak už jen padák do Rumburka a finiš. Hned jak se to zvedne, začínám ztrácet, tyhle 

prudký smrady já prostě nemám rád a neumim to jezdit… Naposledy mi v hlavě zní: ‚šlapej ku*va, jsi na Zeleňáku 

a máš posledních 300m nahoru‘. Zvedám zadek a šrotim se, v lejtkách už cejtim přicházející křeče… Ještě kousek 

to zkouším ze sedla, pak podřazuju, sedám si, ale furt do toho jdu… Nahoře je to jen tak tak, mám lehkou díru, 

kterou pak ale ve sjezdu do Křečan sjíždím. JSEM TU, PECKA, DALŠÍ ZELEŇÁK V PRVNÍ GRUPĚ… Když 

teda přehlídneme únik 5 magorů…  Po krizi v posledním kopci se mi zase jede překvapivě celkem dobře… Už se 

letí, lajna, nástupy, do cíle 10km pořád lehce z kopce. Nemám problém s tím se zvedat a nástupy chytat. Jsme v 

Rumburku, nohy by chtěly, záda a hlava jsou ale proti. Technickej dojezd na vodě vypouštím a bohužel se 

připravuju o možnost bojovat o TOP 10 celkovýho pořadí a TOP 5 v kategorii. Holt jsem na vodě posránek no… 

Takže nakonec beru 17. místo celkově a 8. místo v kategorii. Na 6. místo celkově chybělo 9 vteřin… Nakonec mě 

to i na tý vodě bavilo, Zeleňák je prostě Zeleňák. Super akce, tak zase za rok stresy, jestli vydržim vepředu!!   

 

 

SUŠICE-MODRAVA-ČASOVKA 

 

Dreamer – Vzhuru ze Susice na Modravu 

Letos to s casovkou ze Susice na Modravu vypadalo vselijak, protoze puvodni organizator se po letech vzdal 

poradatelstvi. Cele akce se nakonec zhostil tym kluku z Axonu a jak je u nich zvykem, opet to bylo na vysoke 

urovni, za coz jim hned na zacatku patri velky dik. Kdyz jsem totiz na strankach SUAC videl. jake povoleni museli 

ziskat od spravy NP Sumava, tim spis clovek doceni usili a vubec moznost zazavodit si v krasne krajine Sumavy. 

Planu na tenhle vikend jsem mel vic nez dost, ale nakonec se to seslo tak, ze jsem si na casovku prostor udelal. 

Rano nejdrive rodinna narozeninova oslava okorenena "mene kalorickym" dortem od manzelky spartana J. 

Nesvedy, takze jsem byl zvedavy, jestli nahodou nebudu muset v prubehu casovky nekde zastavovat a hledat 

lopuchove listy. K tomu nastesti nedoslo, viz. nasledujici radky. Slunce sviti a po 10h vyrazim po ose do Susice. 

50km, 1,5h prijemneho rozjeti. Neni uplne teplo, takze radeji jedu s navleky a vestou, ktere posleze planuji odlozit 

do auta poradatelu, ktere je vyveze na Modravu. Na prezentaci dorazim presne s jejim kolem ve 12h, zjistuji ze 

dostavam pekny cas startu a nebudu muset moc dlouho cekat. Startuje se totiz odzadu podle vekovych kategorii a 

poradi v nich, takze konecne nejaka vyhoda toho ze jsem ve starsi kategorii. Prijimam gratulace k dokonceni 

Everestingu, docela se to rozkriklo, az jsem prekvapeny. Kamil Ackermann uz planuje, jak to pristi rok zkusi take 

a ze to pry pojedou jako teamovou casovku a budou se v kopci stridat, pokyvuji uznale hlavou nad takovou 

taktikou, ale opatrne rikam, ze po par hodinach takovy plan muze dostat povazlive trhliny, az tempo jezdcu 

prestane byt jednotne :) Kdyz to slysi Risa Lobl, jen obrati oci v sloup a naznacuje, ze tuhle akci radeji vynecha. 

Blizi se cas startu, takze odlozit posledni svrsky, utahnout nastavce, posunout sedlo nahoru a dopredu a uz je tu 

3,2,1 a start! Po par letech jedu s tepakem, takze z toho hodlam tezit. Coz o to tepak meri co ma, ale tepum se moc 

nahoru nechce. Neni se cemu divit. narocny srpen zanechava stale stopy, ale pocitam s tim. Tradicne je docela na 

hlavni silnici za Susici provoz, kam vsichni takhle v pul druhe odpoledne smerem na Sumavu jedou, netusim, maji 

tam prece davno byt. Prejizdim par kluku prede mnou, pocitove se mi jede tak nejak na 80%, je trochu protivitr. 

Zahy se kolem me preriti nekdo na koze, v kombineze. A vida, samotny Beda Prucha, ted je jen otazka jestli za 

mnou startoval minutu nebo dve. Vizuelne se ho snazim udrzet, par km se mi to dari a jedu za nim tak 50-100m, 

ale s kazdou minutou se mi zacina metr po metru vzdalovat, zvlast kdyz jsme stale spise v rovinatem useku pred 

kopcem na Srni. Kdepak na Bedu dnes nemam, ten vyladil moc pekne. Prejedu kamenity mustek a zacina stoupani 

na Srni. Do kopce se mi jede znatelne lepe nez v predchozi casti, predjizdim dalsi borce a nahore se mi zda, ze 

snad jeste zahlednu i Bedu na horizontu, ale i kdyby, uz to budou aspon 2 minuty v souctu s pozdejsim startem. 



Presto mam radost, ze me kopec na Srni tolik nebolel a nahore mam porad sily. Pripadam si jako takovy pokrocily 

diesel, logicke vyusteni jezdeni v poslednich tydnech. Tah tam je, cerstvost a vybusnost ne. V Srni zahnout doleva 

a po novem asfaltu zacinam stoupat na Antygl. Jede se dobre, konec se blizi, 50 minut jizdy kolem ANP je za 

mnou a ja si rikam, ze bych se mel jeste vic zmacknout, protoze uplne vystaveny porad nejsem. Takze za Antyglem 

do toho jeste jednou slapnu co to jde, abych do cile prijel s pocitem, ze jsem tam dnes dal vsechno. To se mi dari 

a v case lehce pres 58 min projizidim cilem. V cili se rychle obleknout, protoze sice je cloveku horko, ale tady 

nahore je tak kolem 16st. Kratce pokecam s kluky a pak mirim hned po ose domu. Na bednu to nejspis nebude, 

mozna treti ctvrte misto za Bedou a Kamilem, necham se prekvapit. I cesta domu probiha prijemne, za Prasily uz 

je novotou vonici jeste teply asfalt, zatimco pri Krali jsme jeli po vyfrezovane silnici. Strihnu si tradicni Pancir a 

za stale slunecneho, ale chladnejsiho pocasi dojedu spokojeny domu. Vsechno probehlo tak jak melo, na jednu 

stranu cloveka muze trochu mrzet, ze dopredu vi, ze uplne top vysledek nezajede, na druhou je dobre zjisteni, ze i 

tak se jeste najdou sily na hodinovou velmi slusnou intenzitu. Kdyz jsem prijel domu a nepripadal si ani moc 

unaveny, rikal jsem si, ze by mi ted slusel nejaky dlouhy maraton nebo nejaka 24hodinovka, ale ne, tohle 

momentalne neni cesta, ktera by me lakala. Kratce, intenzivne, zabavne, to je trend dnesni cyklistiky a ja jsem s 

tim plne v souladu, i kdyz jsem se tak v posledni dobe nechoval. Tak ci onak, sobotni den v srdci Sumavy byl opet 

nezapomenutelny! 

 

 

LIBEREC-JEŠTĚD 

 

Bobek – Černý čaj s medem a list šalvěje 

Tak je to opět tu, neděle ráno 5:20. Usednut v židli, čučím jak v marketu, řada zahradních vidlí... Je chladno, černý 

čaj s medem a list šalvěje. Po krajině venku, válí se chladný šedý opar a z lístků trávy občas ukápne. A v 7 ještě 

bude chladno, ranním vlakem, jezdil jsem dlouhá léta... Krajinu okoukal, lidi jsou stejní. 3h cesty před sebou, tak 

knížku do kapsy a hurá na Ještěd. Teda pod Ještěd, Liberec, ul.České mládeže. Rychlá, jasná prezentačka 

zbytečnosti do auta, 25min na rozjetí, volím směr Výpřež. Po pátečním a sobotním hruškobraní na Kokoříně už 

mám nohy pěkně unavené, jsem zvědavý co bude. Start na tradičním místě, netradičně všichni dohromady, o to 

větší zábava. Na úvod se vyráží celkem v klidu ale je to i tak cítit, vyrážím ze dvou třetin balíku, a tak se pomalu 

prokousávám přes odstupující jedince což ubírá síly. Asi kilák pod Výpřeží je rozhodnuto, balíček si v poklidu 

poodjíždí, Slavie nikde, zůstáváme ve dvou. Nevím zdali mám točit víc nebo míň, tak to pravidelně střídám. Cesta 

na Výpřež je nekonečná, kousek za ní opět vedle sebe registruju Slávistu z kategorie, tak jsme tři a občas se před 

námi míhá balík a vlající jedinci. Projíždíme nejtvrdší úseky, kousek před dráty přichází malinká úleva, ale za 

nedlouho už registruji metu 500, Karel se zvedá, odskakuje a druhý kolega za mnou. Ne nějaké zvednutí už není 

pomyšlení, dojíždím co jsem rozjel, 1km pod hotel, na parkoviště kde je cíl. Dole psali Ještěd 7km, na kompu svítí 

0:25:10. Slušná robota... Trošku se vydýchat potřást tlapama a hurá až na Ještěd, na vrchol, již v poklidném tempu. 

Je krásně, teplo, trochu funí od západu, kochačka, pár fotek do Slávistické kroniky a můžeme vyrazit. Přemýšlím 

kudy až se mi vrací začátky, tak volím Křižany, Ještědský potok, Mimoňskou benzinu, usedám na náměstí v 

cukrárně. Prohlížím, projíždím město, tolikrát jsme tudy projeli, ale znám jen tu silnici... Kousek za Mimoní 

potkávám jakýsi závod, podle oděvu řekl bych triatlon. Hákuju nějakýho bejka, po chvíli přichází zatáčka, zleva 

se nabalí motorka, něco na ní píská. Proti jede auto, motorka stále vedle a píská, otočím hlavou a vtom na mě 

rozhodčí jestli prý závodím  Něco ještě mumlá, pak odjede, tak se ještě chvíli vezu. Vítr fouká do zad, tak po chvíli 

pomaloučku předjíždím snaživého jedince abych ho nevylekal a jedu dál. Doksy krásné, Doksy proklínané. Opět 

projíždím město, kupuju sváču a mířím přes Okna, ke Žďáru kousek trasou v protisměru Doks, pak přes Březovice, 

Katusice, trasou jako z Bělské časovky. Hezký den, plný nových poznatků, fotek, v závěru s odhalením mistra 

malířského    

 

 

TOUR DE BRDY 

 

Strejda – Krasna tecka za sezonou 

Brdy ted je pro mne domaci revir, a tak na poslednim zavode sezony, Tour de Brdy, jsem nemohl chybet. Otevru 

male tajemstvi: v mobilu mam nastavene vyzvaneni od všech slapek a i ostatnich kamaradu od kola ve zvuku 

cyklistickeho zvonku. A tak v patek před zavodem slysim: „dziň-dziň“. Pnatata. Zda tam opravdu jedu a jestli 

bude nejaka skupina A. Tak pokud tam pirjedes taky – tak urcite bude :). Po cca 10 minutach slysim: „dziň-dziň“. 

Kolbaba. Zda tam opravdu jedu a jestli bude nejaka skupina A. Ted uz je mi jasne, ze bude. Na Krali se nam ve 

trech jelo mimoradne dobře, tak se mame na co tesit. Zavod bohuzel skrtli z UACu, a tak ucast v hlavnim baliku 

není prilis velka, ale zname tvare tu jsou. Atmosfera před zavodem je moc prijemna, uvolnena, sviti slunko, konec 

sezony je ve vzduchu, nervoznost je pryc, vechny se usmivaji, jen tak prijemne klabosi. Hned po startu vsechny 

silnicari nam docela rychle mizeji, kolem sebe mame bikery (letos se to startuje spolecne). Mam z nich tak trosku 

strach, nevim, jak jsou zvykli jezdit ve skupine. Ale ve druhen stoupani (na Tok) i tohle spolecenstvi se rozpadne. 



A stoupani je to pekne: dlouhe, prudke a po rozbitem (spise byvalem) asfaltu. Obcas premyslim, zda je to byvaly 

asfalt, nebo spise sterk. Tady se projevuje trenikovy vypadek Kolbaby: ve stoupanich nam nestiha. Ve sjedech pro 

zmenu nestiha Pantata, a tak v prumeru to vychazi nastejno, na vrcholu Kolbabovi poodjedeme, ve sjezdu nas 

spolehlive docvakne. Rovinku tu proste nejsou: pokud zrovna nejedes z kopce, tak to znamena jen to, ze supis 

nahoru. Jeden takovy krasny prehledny sjezd, kdy mas zarazeny nejtezsi prevod a v plne rychlosti zjistujes, ze 

musis prudce odbocit doprava do necekane stojky. Jen tak-tak na poslední chvili stiham preradit presmykac a 

zhodit o několik pastorku. Ale i tak jen tak-tak prekonam tu stenu. Vim, ze kdybych se tu musel zastavit – do 

tohohle kopce uz se nerozjedu. Az se to povoli, zacinam se ohlizet, ale kolegove nikde. Na vrcholu se zastavuji a 

cekam. Stal jsem tam tri minuty, ale v tu chvili mne pripadaly jako vecnost. Prijizdi Kolbaba. On se tam zastavit 

musel, ale nestihnoul při tom vystoupit z naslapu, takze spadnul, ohnul riditka, sedlo a radici paku. Ale Pantata 

porad nikde. Tak se rozjidim zpatky, a za chvili ho vidim. Taky spadnul, ohnul patku, prehazka mu zacala blbnut 

a retez spadnul za kazetu, tak se musel zastavit ještě jednu. Zaludne místo na trase. Pozdej zjistuji, ze tam měli 

problem téměř vsechny. A je tu prijemne prekvapeni: bufet. Naprosto tradicne maratonsky, s jontakem, banany a 

kolacky. Spechat není duvod, tak si tam zastavujeme na chvili. Je to na kopecku, mezi borovicemi, na slunku, 

proste nadhera. Za zminku ještě stoji dlouhy sjezd po uzke klikate silnice. Silnice téměř cela pokryta vrstvou 

jemneho sterku, jen dva uzke pruhy cisteho asfaltu zustaly jako stopy aut. Udrzet se v takovem uzkem pruhu ve 

serpentinech je docela umeni, na sterku kola dostavaji smyk, a tak mam starch a jedu hodne opatrne. Vsak neni 

ani duvod spechat: Pantata jede ještě pomaleji, ale Kolbaba je ve svém zivlu, riti se dolu jako bezhlavy jezdec, a 

po sterku v zatackach predjizdi i bajkeri. Vsak pak prichazi další kopec, a tam si ho zase sjizdime. Jednou jsme 

minuli smerovaci sipku, dojeli nekam k uzavrene zavore a museli se vracet (ale jen jeden kilometr navíc). 

Prekvapilo mne jak je malo cyklistu, co opravuji defekty. Ale jenoho prece tu poznavam: McHammer. Ptam se, 

zda ma vsechno, pry chyby mu duse. Zastavuji se, abych mu dal svoji, a tim malem zbusobuji karambol: Pantata 

mne mine jen i vlasek, nejak se zamyslel a nedival se před sebe. Konecne prichazy poslední dlouhy sjezd do 

Strasic, cilvy kopecek a opravdove paves, malem jsem tam vyklepal dusi (ne tu cyklistickou, ale vlastni). V cili 

spokojenost, takova renesance skupiny A v zaveru sezony – do jsem mohl jen doufat. Nikomu se nechce domu, 

vsechny se jen tak posedavaji, deli se o zazitky ze zavodu a celkove sezony, proste ty podzimni zavody, obzvlast 

pokud vujde počasí, mají sve nenaraditelne kouzlo. 

 

 

ŠPINDLEROVKA 

 

Dreamer – Ještě jedno dobrodružství! 

Ranni mlha se pomalu zveda a trojice Kolikac, HonzaB a Snilek vyrazi vstric jeste jednomu dobrodruzstvi teto 

povedene a dlouhe sezony! Za Prahou slunecni kotouc vychazi, zatimco mirime k Vrchlabi, dat si paradni okruh 

v Krkonosich kolem Snezky. Doprava sice misty stoji, ale nastesti jsme vyjeli vcas a tak po 10h nasedame na kola, 

HonzaB dokonce o dve kila lehci nez pri nastupu do auta. Mne se trochu mota hlava z toho, ze jsem si cetl zpravy 

na mobilu na zadnim sedadle auta, dobre mi tak! Nalada je ale jinak vyborna, kluci jsou nateseni, coz se projevuje 

od prvnich kilometru. Jak Kolikac, tak hlavne odlehceny HonzaB jedou tempo, ktere mi moc prijemne neni. Navic 

mam hlad, zizen, ze bych to prehnal pri stredecnim podvecernim vybehu? Asi jo, potkal jsem totiz Rudu na kole 

a predvadel se, jake davam bezecke intervaly. To uz se ale blizi prvni kopec, vyjezd na Cerny Dul, znamy z 

Krakonosova cyklomaratonu. Trochu se srovnam, ale porad spis jedu za klukama. Nasleduje krasny alternativni 

vyjezd na Pomezni Boudy, tip od Honzise. Slunce sviti, zimni bunda hreje az moc, ale krajina kolem je famozni, 

kazdy si to uziva po svem, bez ohledu na procenta sklonu. Nahore foto, zapnout bundu a dlouhy sjezd do Polska. 

V nem teplo prilis neni, najednou je clovek za tu bundu rad! To uz ale vyjizdime kopec na Karpacz, v sezone a 

plne forme by si to clovek uzil, takhle je to aspon pro me dost boj, ale i tak si to uzivam, je jedno ze uz to nejede. 

Pri pohledu na obri hotel ala Las Vegas si rikam, ze v plne sezone bych tu na kole mezi turisty asi jet nechtel, ale 

jinak je to pekne mestecko i kopec. Spadneme dolu a mirime na vrchol dnesniho snazeni, cca 3km brutalne prudky 

usek na Spindlerovu Boudu. Snim skoro vse, co mam v kapsach, protoze mam strach, abych nahoru vubec vyjel. 

Zacatek kopce poodjizdi HonzaB a ja s Kolikacem si to snerujeme krizem krazem za nim. V polovine kopce sklon 

nastesti polevi nekam k 10%, ja chytnu druhy dech a pak uz se mi vlastne jede docela dobre. Slunce zaslo za mrak, 

vitr prestal foukat, havrani prestali krakorat a mne je fajn, najednou si clovek jede po sve vlastni planete, osamely 

jen se svymi myslenkami. I kdyz je konec zase hodne prudky, skoro je mi nahore lito, ze uz to konci. Za minutku 

dve dojizdi i kluci. Mraky se zacinaji honit, dalsi teamove foto a sjizdime dolu do Spindlu. Planovany obed 

vynechavame, preci jen cas bezi a do cile uz take neni tak daleko. Pred Straznym si strihnu dalsi tip od Honzise, 

Kamennou cestu. Kratke, prudke jako Pancir, v polovine kopce autobusova zastavka a na ni rotoped. Opravdu. 

Dalsi legenda zrozena, jako je klokan na Zvoli. Asi kdo nema dost, muze si v te stojce jeste pojezdit na rotopedu. 

Nahore se potkavame dohromady a uz jen sjizdime zpet k Vrchlabi. Jeste nas pozlobi par kapkami a zahrmenim 

cerny mrak jako pozdrav odchazejiciho leta a podzimu, ale nastesti nezmokneme a v cili se jen opravdu pohledem 

na radar ujistime, ze se nam to nezdalo a prehanka / bourka se tu opravdu udelala. Nalozime kola a svistime zpet 

domu. Krkonose takhle na zaver sezony se moc povedly, bylo to za pet minut dvanact, o to vetsi radost z takoveho 



vyletu clovek nakonec ma! Jeste jednou diky Kolikacovi za odvoz, HonzoviB za doprovod a tempo a Honzisovi 

za bajecne tipy na trasu. 


