
Mých druhých 1000 miles. 

Po loňském úspěšném zdolání závodu z nejzápadnějšího cípu 

Čech na nejvýchodnější cíp Slovenska, jsem se rozhodl si tuto 

akci zopakovat obráceným směrem. Chtěl jsem využít zkušenosti 

z minulého ročníku, poučit se z chyb a užít si atmosféru závodu. 

Navíc jsem chtěl svůj výkon zlepšit. Můj reálný cíl byl 13 dní, 

vysněný 12 dní.  

Přihlášení o půlnoci 31.12.2012 proběhlo sice v nervozitě, ale 

úspěšně. Během 4 minut byla kapacita 100 lidí naplněná, a 

přesto, že jsem se přihlašoval okamžitě, byl jsem až 68. 

V průběhu roku se pár závodníků odhlásilo, takže jsem nakonec 

startoval s číslem 64. Celý červen jsem byl nervózní, zřejmě díky 

loňským zkušenostem. Sice mám najeto slušně – 4.500km, ale přesto mám ze závodu obavy. Z okolí Mladé 

Boleslavi a Mnichova Hradiště nás jede 6 : Milan Jansta, Vladimír Lacina, Pavel Hendrych, Jaroslav Kolín, Robert 

Bičík. Domluvili jsme se na společné 

dopravě autem s řidičem již v sobotu, 

abychom se v klidu připravili na start.  

Na startu byla výborná nálada, nervozita 

opadla, vítal jsem se se známými tvářemi 

z loňska a hodnotil váhu výbavy. Přes 

všechno mé odlehčování mám stále pocit 

těžkotonážníka. Někteří borci mají kolo 

s bagáží cca 14kg, stejně těžké, jako já kolo 

bez bagáže. Mají špičková karbonová kola, 

brašny Everbike na řidítka a pod sedlo bez 

nosičů, ultralehké spacáky, atd.. No nic, teď 

už nic nezměním, stejně by mi bylo líto 

tahat svého závodního „karbona“ do terénů 

„majlí“.  

 



Den 1. 

Start se posunul až na 17.00hod. Z toho radost nemám, 

protože se tady už flákáme od včerejšího večera, a naruší 

to mé plány na první den. Start proběhl bez problémů a už 

valíme silniční 15km úsek, aby se peloton roztrhal. Držíme 

se 4 pohromadě – Milan, Láďa, Pavel a já. Je to ale těžké, 

protože Pavel nasadil silničářské tempo 40km/hod. Marně 

mu říkám, že se tady nerozhoduje. Přejíždíme Vihorlat. Po 

asfaltu 

následují 

šotolinové 

lesní cesty, 

rozbité asfalty a klasické polní cesty. Naštěstí je vše suché a dá se 

to jet, ne jako vloni, kdy jsem tady tlačil, kvůli bahnu, i po rovině. 

Projíždíme kolem Šíravy a na noc ulehneme na poli kousek za 

Vinným. Pavla a Milana jsme ztratili někde cestou, ale připojil se 

kolega z loňska Míra Važík. V noci foukal studený vítr, takže jsem 

byl vděčný za „žďárák“.   

 Ujeto 83km, nastoupáno cca1202m. 

Den 2. 

Ráno najíždím na denní rytmus, který budu držet po celý závod: vstávat ve 

4.00hod., ve 4.30hod. nasedat na kolo a potom jet, dokud budu vidět. Hned 

po ránu nás čekají obávané brody Laborec a Ondava. Laborec šel dobře, jen 

ten bahnitý výlez byl nepříjemný. Naštěstí jsme našli kaluž a omyli v ní to 

nejhorší bahno. Ondava 

byla trochu hlubší a 

muselo se hledat místo, 

kde přebrodit. Ale proti 

loňsku brnkačka. Jinak to byla klasická trasa, horem dolem, po 

lesních a polních cestách. Některé šotoliny jsou hodně těžké, 

takže dost tlačíme. Připojil se opět Milan, takže jedeme 

víceméně ve třech. Občas se někdo připojí, odpojí, různě se 

s kolegy míjíme. Přejíždíme Slanské vrchy a vjíždíme do 

Slovenského Rudohoria. Stavujeme se na jídlo na chatě Na 

Hriešnej a jsme zklamáni cenami i kvalitou. Jedeme kolem vodní 

nádrže Ružín u Margecan. Přejíždíme Plejsy a těžkým kamenitým sjezdem sjíždíme do Poráčské doliny. Tady nás 

opouští Láďa – rozpadá se mu ořech, takže bude shánět servis. Poráčská dolina je krásná, se třemi kamenitými, 

ale „jetelnými“ brody. Hned první brod mě ale dostává. 

Neodhadl jsem rychlost nájezdu a kámen na dně mě položil 

na bok do studené vody. Byl jsem kompletně mokrý. Další 

brody jsem již projel, ale začala mi být pekelná zima. U 

hotelu v Poráčské dolině na mě mávají závodníci z terasy. 

Domluvili nocleh pod střechou na terase hotelu, tak 

zůstávám s nimi. Večeře, rozvěsit mokré věci na kolo a 

rychle se zahřát ve spacáku. Spí nás tady asi 10.    

 Ujeto 149km, nastoupáno cca2725m. 

 

 

 



Den 3. 

Ráno v polospánku oblékám mokré oblečení a to mě ihned probouzí. Všechno je mokré a studené, ale stejně 

bych všechno propotil. Většinu závodu člověk stejně stráví v mokrém dresu. Naštěstí vede cesta do kopce a to 

mě zahřeje. Projíždíme kolem Slovenského ráje, míjíme v dostatečné vzdálenosti cikánské osady a najíždíme do 

úbočí Nízkých Tater. Bolí mě koleno naražené ve včerejším brodu, 

trochu opuchá. Řeším to Ibalginem (jedu pak na něj 3dny). Cesta je 

stále v průměrné výšce kolem 900mnm. Stále nahoru a dolů, tlačit a 

jet. Jéňa Kopka nám připravil překvapení. Neuvěřitelný krpál na 

přečerpávací elektrárnu Čierny Váh zakončený příkrým schodištěm. 

Vytáhnout kolo 

nahoru se mi 

povedlo s vypětím 

všech sil. Následoval 

sjezd, při kterém mě 

v plné rychlosti bodla vosa do tváře a málem mě tím položila. 

Zasloužený oběd v Kráľovej Lehotě mi vylepšil náladu. Další 

překvapení je na singletreku u Váhu v Liptovském Hrádku. 

Zřejmě nepřesnost navigace mě dostává do neproniknutelného 

pralesa. Nejsem ale první – jsou tam již stopy dalších 

nešťastníků.  

Pak už jen Liptovský Ján s termálním pramenem a dále rozhoupané louky a 

dojezd do plánovaného cíle v Liptovských Kľačanech – poslední možnost 

jídla před přejezdem Nízkých Tater s nejvyšším bodem trasy. Jéňa nás 

varoval, že pak 6hodin nic nenajdeme. V restauraci jsme se sešli čtyři – 

Milan Jansta, Tonda Koutský, Přéma Kubín a já. Pro místní jsme exoti a hned 

si nás rozebírají na noclehy, my 

ale odmítáme. Nemůžeme u 

nich spát a ráno je ve 4hod. 

budit. Nabídnou nám tedy náhradní řešení – přestavovaná chata 

s postelemi a matracemi. Dávají nám klíče a my se nemusíme bát 

v lese medvědů. Náležitě to oslavíme a necháme se Přémou zlákat na 

jeho oblíbenou „sadu“ (pivo a rum – Přéma na to jede celý závod!). 

Musíme to všichni otočit, takže celkem čtyři sady. Ráno bych si za to 

nejraději nafackoval.  

Ujeto 139km, nastoupáno cca2557m. 

Den 4. 

Vyrážím podle plánu, ale cítím „sady“ ze včerejška. Únavná, krásná etapa přes Nízké Tatry a Veľkou Fatru, 

s těžkým převýšením na šotolině. Na nejvyšší bod celého závodu, Križnou 1574m, je to neuvěřitelně zdlouhavé 

tlačení v úmorném vedru. Jedu víceméně sám. Každý jede své tempo, nikdo se nesnaží držet tempo jiného, takže 

většinou pouze vidím někoho v dálce před sebou, nebo za sebou. 

V průběhu dne se stále střídavě potkáváme zhruba ve 12 lidech. 

Nádherný sjezd z Krížné s Jéňovými kameramany a občerstvení 

v Hotelu Kráľova studňa. Sjíždíme z Fatry a u rozbahněného brodu 

na nás čekají natěšení kameramani, čekající pády do vody. 

Projíždím bez úhony, pouze s mokrýma nohama. Vody bylo nad 

náboje kol. Následují Turčianské Teplice a únavné Strážovské 

vrchy. Tam dojíždím Itala Giovaniho a ten se ke mně radostně 

připojuje. Ovládá pouze jeden jazyk – italštinu, takže domluva je 

úžasná, a strašně se bojí medvědů. Na kole má pověšený obrovský 



kravský zvonec a jeho cinkání mě deptá. Zlaté tiché rolničky. Začali jsme mu říkat „pan Lorenz“ podle filmu Na 

samotě u lesa. Jediné anglické slovo, které umí je „beer“. Údajně mu ze začátku kluci objednávali pivo, protože si 

to vykládali jako „bier“. Nevím co s noclehem a jídlem, takže 

jsem rád, když dojíždím do Gápeľu, kde nám ochotná hostinská 

otevírá již zavřenou hospodu, dává jídlo a pití, a svoluje se 

spaním na terase u hospody. Když vidí, jak uléháme do spacáků 

na studené dlaždičky, přináší nám polštářky a na cestu dává 

lízátka. Musím říci, že na Slovensku byli všichni velmi ochotní a 

snažili se pomáhat.  

Ujeto 139km, nastoupáno cca2888m. 

Den 5. 

Dnes bych se chtěl dostat přes checkpoint 1 (CP1) na Moravu. 

Přejíždím zbytek Strážovských vrchů, ale je to strašné. Do CP1 to 

mám asi 45km, ale jedu to 5,5hodiny. Po kamení tlačit nahoru i 

dolů. Sjedu hodně, ale tady často tlačím i z kopce. Do CP1 

dojíždím pěkně zničený. Dojel jsem na 34. místě. Chvilku se 

zdržím, vynadám trasérovi úseku, něco sním, doplním vodu a 

valím dál. S radostí přejíždím Bílé Karpaty a hranice s první 

Kopkovou „patníkovkou“. Dávám pokec s partou trempíků, které 

zajímá, co se děje. Vlastně máme hodně společného. 

V Bojkovicích dávám oběd ve stejné hospodě jako vloni. 

Projíždím Luhačovice a přes Vizovickou vrchovinu směřuji na 

sever. Noc mě čeká kousek před Vizovicemi v lese. Sešli jsme se 4 (Milan J., Tonda K., Míra V. a já). V noci nás 

budí světlo a míjejí nás 4 „šampóni“. Tak říkáme klukům, co se 

snaží jet co nejvíce nalehko a spát po penzionech. Já letos 

šampón určitě nebudu – řekl jsem si, že za noclehy nebudu 

utrácet.   

Ujeto 117km, nastoupáno cca2717m. 

Den 6. 

Ráno bída. Brzy mi došla voda. Vloni měl Pavel s sebou tablety 

pantocidu do vody, ale nepoužili jsme je. Kdybych je měl teď, 

tak je nasypu do první kaluže a vypiji ji. Klukům brát vodu 

nechci, každý si veze svou potřebu a šetří si ji. Naštěstí udělám 

„obchod“ s Mírou. Utrhl se mu z řidítek „žrací pytlík“ a nemá kam ho dát. Přidávám ho na své kolo, a jako 

odměnu dostávám trochu vody. Naštěstí se brzy objevila u cesty studánka. Tak dobrou vodu jsem snad ještě 

nepil. Hezký, ale uspávající úsek ve vojenském prostoru Libavá utekl rychle, a najednou jsem v Hostýnských 

vrších na trase Bikemaratonu Drásal. Párkrát jsem ho jel, ale s bagáží je to jiné. Projíždím Oderské vrchy, kolem 

vodní nádrže Kružberg. Sjelo se nás 5 (Milan, Tonda, Míra, Ital 

„Lorenz“ a já). Všichni máme hrozný hlad, takže jsme rádi za 

vesnici Dvorce s turistickým centrem s hospodou. Přes 

počáteční problémy s obsluhou naplníme prázdné žaludky a 

jedeme dál ke Slezské Hartě. Je již tma a vypadá to na déšť. 

Vzpoměl jsem si, že jsem vloni spal u Harty v krmelci, tak klukům 

slibuji krmelec a ženu je dál. Ještě před krmelcem jsme narazili 

na turistický přístřešek, takže se svalíme tam. Když se svlékáme, 

tak „pan Lorenz“ nakrčil nos a řekl své obvyklé „beer“. 

Přeloženo: smrdíte jako medvědi. On se důsledně voní. Naštěstí 

jsme ho alespoň přesvědčili, aby sundal ten svůj strašný zvonec.  

Ujeto 147km, nastoupáno cca2692m. 



Den 7. 

Vzhůru do Jeseníků – nejdříve Nízký Jeseník. Zase ten hlad, ráno jsem snídal sojový suk a čistou vodu, žádná 

radost. Naštěstí je u Morávky otevřená benzinka. Pořádná bageta a dvakrát teplá čokoláda z automatu mi dává 

sílu na Hrubý Jeseník. Tam musím vyjet na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně. Jedu sám. Je pěkná zima, 

fouká studený vítr a je mlha. Vyhlídka žádná, vidím jen pár metrů. Ani nevytahuji foťák.  Autobusoví turisté na 

Dlouhých stráních posedávají u kiosku, klepou se zimou, pijí svařák, a na nás se dívají jako na exoty. Dojíždím 

sám do checkpointu 2 (CP2) ve Františkově. Cíl 500 mil. Tady se musím rozhodnout, jestli pokračovat, nebo 

ukončit. Mám problémy s tretrou (dělá se mi žralok) a se 

zadním kolem (buď náboj, nebo ořech). Nakonec to risknu a 

pokračuji. Tretru jsem omotal plastovými rychlopáskami a 

doufám, že to vydrží. Vyrážíme ve třech (Milan J., Tonda K. a 

já). Chceme se dostat alespoň na vrch Smrku (1125mnm). 

Vyrážíme za mrholení a to trvá až nahoru. Cesta je rozrytá 

lesními stroji. Na Smrku udělám svou první závodnickou 

chybu. Je nám zima, prší, začíná se stmívat, tak využíváme 

vrcholového přístřešku. Už ležíme ve spacáku, když kolem 

nás jede Přemek s Markétou M. Přéma nám jen vynadá: „Ještě je světlo, a vy už jste na hotelu“, a jede dál. Mohli 

jsme ještě dát alespoň 20km. Škoda.  

Ujeto 109km, nastoupáno cca2513m. 

Den 8. 

Pršet naštěstí přestalo, takže do sedel. Úžasné tiché ráno v sedle kola ve 4.30hod. na vršku hor. Oblíbená 

Kopkova necesta po hraničních kamenech. Z 50% se dá jet. Mířím 

opět sám ke Králickému Sněžníku. Překvapují mě kopce a krásná 

traverzová cesta s pěknými výhledy. Cesta kolem nevyužitých 

(škoda) hraničních opevnění. Zase ten hlad, sypu do sebe müsli, 

které vezu pro případ potravinové nouze, ale moc to nepomáhá. 

Jel jsem 65km bez jídla. Dojíždím do vesnice, kde již sedí 4 

závodníci a krmí se. Objednávám u hostinského „cokoliv k jídlu a 

Kofolu do půllitru“. Ten je z nás trochu na větvi, kluci přede mnou 

ho vyjedli. Našel mi klobásu, kus chleba a jeden poslední kynutý 

knedlík s povidly. Všechno beru. Přijíždí Milan J. a chce jídelní 

lístek. Všichni, včetně hostinského, propukáme v řehot. Milan nakonec dostane alespoň klobásu. Manželka 

hostinského nám ještě odněkud přináší škvarkovou pomazánku a chleba, vše zdarma. Díky moc, i tady jsou 

hodní lidé. Následuje pěkná a docela rychlá jízda přes Orlické hory a přes hranice do Polska směr Gory Stolowe. 

Tam začíná trápení. Turistické cesty 

v Polsku zřejmě nejsou moc 

frekventované. Odhaduji to na nula 

polských turistů za rok. Trápím se ve 

vysoké trávě. Nevím, jak to jeli ti 

vepředu, já to mám už alespoň trochu 

prošlapané. Tretra i zadní nába se stále 

horší. Je mi jasné, že musím sehnat servis 

a nové tretry. Rozhoduji se, že se 

pokusím dojet do Teplic nad Metují, kde 

vím o servisu. Je to ale trošku daleko, a 

v těžkém terénu vyhlášeného bikového 

závodu Cannondale Rallye Sudety přes 

Broumovské stěny. Potmě to byl docela 

silný zážitek.  



Nicméně to s Milanem zvládáme a o půlnoci při čelovkách dojíždíme do Teplic. Přespíme zdarma v chatce 

v campu.  

Ujeto 183km, nastoupáno cca3541m. 

Den 9. 

Ráno mi Milan odjíždí a já jedu k servisu RedPoint. Zkouším volat na číslo z vývěsky, ale nikdo to nebere. Musím 

čekat na otevírací dobu. V samoobsluze nakoupím jídlo a před servisem si udělám hody. Vyměním si brzdové 

špalky vzadu a destičky vpředu – už měly dost. Naštěstí už kolem 8.00hod. přichází servisman a už zdálky se ptá, 

co potřebuji. Bere si do parády zadní kolo a 

já mezitím vybírám tretry. Měl jsem štěstí. 

V ořechu byl vypadlý jeden praporek a půjde 

to spravit, tretry mi padnou, a navíc se mi i 

líbí. Díky moc za vstřícnost. Tak sice 

opožděně, ale vyrážím dál. Jen ta závodní 

nálada mě trochu přešla. Kolem Adršpachu a 

vzhůru do Krkonoš. Další část cesty po 

červenobílých trpaslících (hraniční kameny). Občas bloudím. Jedu po pěkné 

cestě bez odboček a najednou jsem mimo trasu. Vždyť tam nebyla žádná 

odbočka. Návrat po vlastní stopě, a ejhle byla. Zarostlé cosi, co se nedá nazvat 

cestou, nejlépe bahnité, kopřivové, s příčnými kořeny a popadanými stromy, 

pokud možno do strmého kopce. Závodníci nadávají, organizační 

tým je nadšen. Nejhorší ale byly „drogi rowerowe“ v Polsku. 

Cesty vysypané hrubým štěrkem. Nedá se jet, hodně tlačím a je 

vedro. Před Pomezními boudami mi došlo pití a jedu skoro 

hodinu bez vody. Na Pomezkách přepadám první obchod a piji. 

Čekám pohodový sjezd do Pece, ale cesta vede přes kopec 

Prostřední Výsluní. Konečně Pec a očekávaný výjezd a výtlač na 

Výrovku. Tam dělám druhou závodnickou chybu. Zlákala mě 

útulna horské služby s možností přespání. Dal jsem si kulajdu, 

segedin se šesti, Kofolu, 2 pivka a pokec s přátelským šéfem. 

S omluvami zavírá hospodu v 19.00hod.. Nechám si udělat talíř 

s jídlem na ráno, natočit ještě jedno pivko, a pak sedím před Výrovkou a kochám se západem slunce. Kluky už 

stejně nedojedu. Ale ostatní dojedou mě: v noci mě budí Jarda Kolín a Přéma s Markétou.  

Ujeto 85km, nastoupáno cca2482m. 

Den 10. 

Krkonoše nahoru a dolů. Výrovka, Strážné, Špindlerův Mlýn, vodovodní cestou vytlačit na Mísečky, sjezd dolů a 

opět vystoupat na Dvoračky. Jsem tu brzy, všechno je zavřené. Protivný kus cesty přes Zadní Plech – nesmíme 

tady jet, musíme tlačit nahoru i dolů kvůli ochráncům. Přitom dolů by se dalo krásně jet. Proti loňsku změna 

trasy. Jede se Terex a potom Polskem do Jizerek. Tady Kopka objevil další patníkovou hraniční cestu. Nechápu, 

jak dokáže najít uprostřed léta nevysychající bažiny. Zase mám mokré boty a bahno všude. Polské Jizerky krásné 

s příjemnou cestou. Jen mám trochu krizi a usínám za 

jízdy. Přes zábavný singletrek pod Smrkem dojíždím na 

poslední checkpoint číslo 3. Moc se nezdržuji a valím dál. 

Chci dojet co nejdál, vidím možnost dojet do cíle v pátek, 

což je mých vysněných 12 dní. Dojíždím Jizerky a přes 

Hrádek nad Nisou vjíždím do Lužických hor. Noc trávím 

sám někde v lese v Lužických horách. Štípou mě komáři, 

takže se moc nevyspím. Závidím Přémovi s Markétou. 

Zůstali kousek za mnou a přespali v hospodě v Dolní 

Světlé.       Ujeto 141km, nastoupáno cca2767m. 



Den 11. 

Ráno balím a rychle mizím z dosahu komárů. Přejíždím Luž a sjíždím do Krásné Lípy. Cestou mám první defekt – 

ve sjezdu mi vletěl kámen do výpletu a utrhl mi ventilek na zadním kole. Je to jediný defekt duše v celém závodu. 

Vyplatilo se mi, že jsem na zadní kolo dal bezdušový plášť Continental Mountain King s duší. Nutně musím 

sehnat jídlo. Naštěstí je otevřený bufet pro lidi, co jdou do práce. Jsem prase. Dávám pochoutkový salát, 4 

rohlíky, makovou koblihu a horkou čokoládu. Jsem potom tak unavený, že zase začínám usínat na kole. Raději si 

na chvíli sedám u potoka a odpočívám. Najednou mě probudí hlas: „co ti je?“. Dojel mě Přéma s Markétou. Dál 

jedu s nimi do prokletého Šluknovského výběžku s neustálým tlačením a nošením kola přes balvany s cílem 

dosáhnout nejsevernějšího bodu republiky – Nordkapu. 

Šluknov nezklamal a ukázal, že je právem obávaným 

úsekem tohoto závodu. Pak už jen příjemné cesty Českého 

Švýcarska. Přému potkal kamarád z 1.ročníku, a jel kus 

s námi. Já jsem chtěl zůstat v Jetřichovicích, ale byl jsem 

přemluven k pokračování. Dojeli jsme nad Děčín a dali 

jsme si noční adrenalinový sjezd s čelovkami. V Děčíně 

jsme se stavili na pivko v nočním baru a byli jsme středem 

pozornosti. Nicméně se na nás naštvala Markéta a odjela 

nám. My jsme vystoupali kousek pod Maxičky a přespali u 

rybníka.  

Ujeto 137km, nastoupáno cca2140m. 

Den 12. 

Při vstávání kolem nás projíždějí ve tmě dva osvětlení borci. To urychluje balení. Nacpu do sebe nějakou sušenku 

a vyrážím vzhůru na Děčínský Sněžník. Nekonečná cesta v mlze, větru a dešti. Teplota cca13°C. Tlačení a nošení 

kola po balvanech mě ničí. Nahoře není nic vidět. Samozřejmě ještě 

není nic otevřené, takže musím pokračovat hladový. Poslední pohoří 

na trase – Krušné hory. Lehce prší, ale v pláštěnce to nejde, 

sundávám ji, protože se v ní potím a přehřívám. Naštěstí přestává 

pršet a počasí se trochu vylepšuje. Těsně před devátou dojíždíme na 

Komáří hůrku a vstupujeme do právě otevřené restaurace. 

Knedlíčková polévka, tlačenka, chléb a dvě Coly (Kofolu nemají). A 

rychle dál do Cínovce na „povinnou“ zastávku na rum na památku 

Karla Fialy. Krušné hory nám dávají zabrat, únava z uplynulých dní se 

již projevuje. Český Jiřetín, Hora Sv. Kateřiny, Hora Sv. Šebestiána 

s jídlem u Vietnamců, a stále dál. Máme s Přémou společný plán, dostat se do vzdálenosti 100km od cíle. Plán 

plníme až za tmy, dojetím do Kovářské. V hospodě jsme dali nějaké jídlo a pokec se zvědavými štamgasty. Ti nám 

poradili přístřešek na noc u vybydleného hotelu. Žádná romantika ani pohodlí, jen betonový plac pod střechou, 

ale počasí je nevyzpytatelné a my nechceme zmoknout.  

Ujeto 145km, nastoupáno cca2487m. 

Den 13. 

Vstáváme dřív, než obvykle, ve 3.30hod. Chceme dojet do cíle do 17.00hod., abychom měli celkový čas pod 12 

dní. Navíc nás čeká poslední těžká zkouška – Klínovec. Den začíná špatně – zima, mlha, ostrý studený vítr. 

Samozřejmě nahoru nejedeme po příjemné cestě, ale terénem. Nevím, jak to Jéňa Kopka dělá, ale zase našel 

„cestu“ rozbahněným korytem potoka. Na mokré nohy jsem si již zvykl, ale už to nebaví. Na Klínovci je ve větru 

hrozná zima, takže rychlý sjezd na Boží Dar. Cestou řvu zimou. Vpadáme do vyhřáté benzinky a snídáme bagetu 

a několik horkých čokolád. Počasí se trochu lepší, takže vyrážíme. Hřebenovka s nudnými šotolinovými cestami 

nataženými po přímce, s minimem zatáček, stále mírně nahoru a dolů. Jedeme chvíli spolu, chvíli na dohled. Oba 

máme problémy s usínáním, oba se cestou zastavujeme na pětiminutový spánek. Každý v jiném místě cesty, 

podle toho, kde ho krize skolí. Vcelku ale jedeme docela rychle, těšíme se do cíle. V Kraslicích si říkám, že je 

vyhráno, ale opatrnost je nutná. Vím, že stačí malá chyba ve sjezdu, defekt, a je problém. Ale do cíle bych snad 



už došel i pěšky. A je tu cíl. Posledních pět kilometrů si užíváme. Neženeme se, jen se těšíme na projetí cílovým 

obloukem. A je to tady, Skalná - konec. Radost, focení, rozhovory, gratulace, jídlo, pití, hygiena a spánek.  

Ujeto 104km, nastoupáno cca1661m. 

Celkem jsem ujel 1678km a nastoupal cca32372m. Celé mi to 

trvalo 11dní 21hod. 42min.  

Dojel jsem na 36-37. místě, v kategorii veteránů 12-13.  

(Výsledky zatím předběžné) 

 

 

 

 

 

Opět to byl neuvěřitelně silný zážitek. Asi to 

nepochopí ten, kdo to nejel. Tento závod se jede 

hlavou. Musí v ní být jen jediný cíl: vydržet a dojet, 

ať se děje cokoliv. Asi to každého hodně 

poznamená. V Orlických horách se na trati objevil 

závodník z loňska, Jan Zídek, prý jen tak na víkend, 

projet si kus trasy, potkat známé a osvěžit si 

atmosféru závodu. Nevím, jak to budu cítit dál já. 

Řekl jsem si, že už nepojedu. Mám odjeto 1000 

mil v obou směrech, takže končím, ale lákat mě to 

asi bude stále. Možná si dám dárek za pár let 

k šedesátinám, a ještě jednou pojedu. Ale to se 

uvidí. Teď se těším na závěrečnou afterparty na 

Mácháči, na lidi, které jsem potkával, na shrnutí 

závodu, na vyhodnocení. 

 

Milan Jílek 

 

 

 

 

 

 

 

 



Váha naloženého kola – cca21,4kg  

(kolo s nosičem 13,6kg, zadní brašna 5,1kg, rámová brašna 2,0kg, pytlík na řidítkách 0,7kg, druhý pytlík prázdný 

na jídlo) 

Plný Camelbak – 2,6kg + 3kg vody 

Jezdec – 86,0kg na startu, 82,0kg v cíli.  

Spotřebovaný materiál:  

- 2x špalky zadní na „V“ brzdy 

- 2x brzdové destičky přední brzdy 

- 1x řetěz. Měnil jsem na 500 mílích. 

- 1x duše – utržený ventilek 

- tretry – žralok 

- oprava ořechu cestou v cykloservisu  

- vše špinavé zabahněné, musím udělat generálku kola a zjistit, co je ještě špatné. 

Celkem ale, díky dobrému počasí, výrazně menší opotřebení materiálu než vloni. 

Rady:  

- nutně ještě zredukovat výbavu, snížit váhu na kole (hlavně spacák v těžké zadní brašně) 

- zkusit větší batoh na záda a přesunout něco z kola do něj 

- hodí se papírová mapa pro plánování jídla a noclehů 

 

Fotografie na   http://jilmi.rajce.idnes.cz/13_1000miles 

Stránky závodu:   http://www.1000miles.cz 

Stránky klubu se článkem a fotkami:   http://www.sacbela.cz 

 

http://www.1000miles.cz/

