
1000 miles počtvrté!!! 

 
Nedalo mi to, atmosféra na afterparty mě pohltila, a přihlásil jsem se ještě jednou. Je to taková nemoc, které se 

neumím zbavit. Z rozjetého vlaku se špatně vystupuje. Atmosféra závodu je tak jedinečná, že bych ho nejraději 

jezdil stále. Směs trápení, únavy a bolesti, s radostí z volného pohybu v přírodě, z vyčištěné hlavy, z nových 

kamarádů a nakonec z dosaženého cíle. Nepotěšil jsem tím nikoho ze svých blízkých, nějak nemohli pochopit proč 

počtvrté.  

Chtěl jsem se zlepšit, můj cíl byl, aby čas začínal 10 dní...... – to jsem nakonec nezvládl o 2hod.31min. 

Příprava mi moc nevyšla, v zimě jsem měl nějaké virózy a v červnu to propuklo do 14-ti denní choroby s horečkami 

a antibiotiky. Takže jsem najel asi 4600km, a přitom v měsíci před startem téměř nic. Přesto mi s kamarádem 

Karlem těsně po nemoci vyšel dobře orienťák Ruská Ruleta (19-20.6.), kde jsme byli třetí v kategorii Meresjev (noční 

a denní etapa). Takže jsem doufal, že bude vše OK. Ale po závodu mě začaly nějak trápit šlachy pod kolenem. O to 

víc jsem se snažil nepodcenit technickou přípravu a ladil jsem kolo a výbavu celý týden před startem. Dostavila se 

známá týdenní předzávodní nervozita, v noci jsem se budil s vidinami medvědů a přemýšlením, co jsem zapomněl 

zabalit. 

Z blízkého okolí jsme vyrazili celkem tři: Petr Tichý (známe se z loňska) a Petr Jedlička „Jedla“(kamarád z kola) a já. 

Domluvili jsme se na společné dopravě v předstihu, v pátek v noci vlakem do Humenného, a odtamtud na kole do 

Sedlice. U vlaku potkáváme první mílaře. Vlak vypravovaný z Prahy, má již v Praze zpoždění 80min..  Na nádraží 

v Humenném se nás sjelo víc, takže do Sedlice pojedeme cca 70km společně. Kola jsme připravovali za velké 

pozornosti místních opálených, tudíž jsme museli 

neustále hlídat. Poprvé jsem viděl kolo předloňského 

vítěze Honzy Tyxy. Celokarbonové kolo i s jeho 

minivýbavou vážilo cca10kg (jako moje kolo bez 

výbavy). Nechápu, v čem bude spát apod. Jeho 

vysvětlení, že zadní brzda je těžká, tak ji nemá, mě 

dostalo.  

V Sedlici se mi nechce spát na dlaždičkách v obecní 

místnosti, tak si lehám na trávu venku. Můj nový letní 

spacák, pořízený na míle, mě v noci zklamal. Klepu se 

zimou, a začínám mít obavy, jak budu spát při závodu. 

Honza Tyxa se prý klepal vevnitř ještě víc. 



V den startu poleháváme, jíme do zásoby, kecáme a dolaďujeme již vyladěnou výbavu. Nedělní vlak se závodníky 

má opět zpoždění. Start bude posunut na 16.00hod.      

Den 1. – 5.7.2015 neděle 

Start. Vedro jako kráva. Během 12km asfaltové části se mi 

podaří dostat relativně dopředu, takže při nájezdu do 

terénu mám dost prostoru jet své tempo. Jedla se mi 

ztratil vzadu, Petr Tichý vpředu. Předjíždím a jsem 

předjížděn, had cyklistů se rychle trhá a roztřiďuje podle 

výkonnosti. Chci se dostat za oba brody (první je na 

cca80.km), což se mi daří. Brody byly tentokrát v pohodě i 

za tmy, je málo vody, těsně pod zadek. Chci uchovat suché 

tretry, zouvám se a tretry věším na kolo. Špatně, hned 

v prvním brodu mi spadnou do vody a málem uplavou. Za 

druhým brodem naši skupinku vede navigace do 

kukuřičného pole. Trasér asi trasoval na podzim po sklizni. 

Naštěstí je s námi Němec Michael. Tlačí kolo skrz vzrostlou 

kukuřici jako kombajn, slyším jen povely falsch, zurück, links, 

rechts, a sleduji jím proraženou stopu. Zaleháme v šesti lidech i 

s Michaelem na poli kus za Sačurovem. Noc je teplá, ale po 

nedaleké silnici jezdí jeden kamion za druhým, takže se moc 

nevyspím.   

Ujeto 113km, nastoupáno cca1426m. Jízda 16:00-22:57 

Den 2. – 6.7.2015 pondělí 

Ráno začíná klasicky budíčkem ve 4.00hod. To budu dodržovat  

+- po celé míle.  Chci s Martinem a Michaelem stihnout přejet 

oba úseky za Hrešnou se zákazem jízdy a spaní v noci. Celé Slovensko se musí plánovat podle celkem pěti takových 

úseků (národní parky, rezervace). Pokud to půjde, tak bych se rád dostal za sucha i za pole za Spišskými Tomášovci. 

Loňské bahno si nechci zopakovat, co kdyby sprchlo. Je šílené vedro, takže se snažím zavodnit. Slibovaný guláš 

v chatě Na Hrešnej se nekoná, prý jsme přijeli brzy. Zkouším klobásu, ale vůbec do mě nejde. Nejde mi vůbec jíst, až 

je mi z toho špatně. Nicméně šlapu. Při mém odjezdu z Hrešnej tam doráží Jedla, takže má jen malé zpoždění, 

doufám, že mě dotáhne a dáme to spolu. Při dlouhém kamenitém sjezdu k vodnímu dílu Ružín u Margecan dostává 

mé sjezdařské ego první ránu. Slovenku Katarínu stěží stíhám. Na 

mou poznámku, že se mi přehřívají brzdy mi odpovídá, že ona 

nebrzdila. Jela jako drak. V Poráčské dolině se zastavujeme na jídlo. Je 

mi ale tak blbě, že nedokážu jíst. Tlačím do sebe přes moc alespoň 

polévku, hladový se nedá jet. Ochlazuji se v potoce, a je mi trochu 

lépe. Ve Spišské Nové Vsi nás opouští Michael, potkal kolegu 

z Německa, tak jdou spát někam do penzionu. Já chci jet natvrdo po 

mílařsku, pouze bivakovat. Při průjezdu cikánskou osadou za Spišskou 

Novou Vsí máme trochu problémy uhlídat si věci na kole. Osadníci 

jsou u řeky, koupou se, perou, poslouchají hlasitou hudbu. Děti sahají 

na kola, co je kde volné. Raději přišlápneme a rozeženeme je. 

Obávaná pole jsou suchá, daří se je přejet. Noc si raději domlouváme 

v Betlanovcích u Slovenského raje, pod širákem v oploceném 

Campingu. Konečně nás dojíždí Jedla. V noci máme nepříjemný 

zážitek s cikánským průzkumem našich věcí. Naštěstí se Martin včas 

probouzí a duchové noci mizí.     

Ujeto 164km, nastoupáno cca3600m. Jízda 4:15-21:00 

 

 



Den 3. – 7.7.2015 úterý 

Majitel Campu nám ochotně otevírá bránu ve 4.30, ale 

musíme čekat na Jedlu, který ještě neumí rychle balit. Bude 

muset potrénovat. Vyrážíme na trasu podél Slovenského 

raje a úbočím Nízkých Tater, s cílem dojet do Liptovských 

Kľačan, kus před přejezd další zakázané noční zóny. Ráno 

nás dohání Michael. Při vynášení kola na přečerpávací 

elektrárnu na Čiernom 

Váhu nadávám jako 

špaček. Nahoře nás čeká 

Jéňa Kopka s Yvčou a 

radostně fotí naše 

poničené výrazy. Doporučil nám 

oběd v Kolibě v Kráľovej Lehotě, 

ale zamlčel nám nepříjemné 

stoupání ihned poté. Je nám 

poněkud blivno. Nádherné 

náhorní cesty s výhledy na 

Vysoké Tatry nám kazí jen 

strašné vedro a žízeň. U 

Liptovského Hrádku si plním 

Camelbak minerálkou z pramene. 

Je výtečná, ale později zjišťuji, že mi po napití úplně vysušuje ústa. 

Do Kľačan se dostáváme poměrně brzy, už v 17:30hod., ale bojíme 

se jet dál do lesa. Zakázaný prostor bychom nestihli přejet a v lese 

s medvědy se nám spát nechce. Škoda, pár jezdců to zkusilo a našli 

místo na spaní u dřevařského závodu. Úplně jsem na tuto možnost 

zapomněl. Mohl jsem získat tři hodiny k dobru. V Kľačanech se nás 

sjelo 5 a v noci ještě doráží Saša Kotačka. Spíme pod přístřeškem u potoka na kraji vesnice. Jedla má strach ze zimy, 

tak zalézá do kopky sena.  

Ujeto 106km, nastoupáno cca2328m. Jízda 4:40-17:30 

Den 4. – 8.7.2015 středa 

Michala ráno objevuje defekt. Říkám něco o její 

špatné přípravě a vzápětí zjišťuji to samé – 

měkké přední kolo. Rychlá oprava a vyrážíme. 

Nekonečné stoupání na Rumanec a Přední 

Maguru po cestě sypané volným štěrkem. Nic 

moc, hrabe se to. Vedro již po ránu. Naštěstí 

nacházíme studánku. Krásný sjezd do údolí a 

nekonečné stoupání na Ráztocké sedlo. Sjezd do 

Liptovské osady s občerstvením gorbáčiky a u 

potravin. Jedla má z tepla zdravotní problémy, 

tak nás opouští. Sašu jsme ztratili cestou, později 

se dozvídám, že se vykostil ve sjezdu a zlomil 

telefon. Čeká nás Križná – 1574mnm – nejvyšší 

bod závodu. Vedro je neúnosné. Cestou mě 

přepadá mikrospánek a málem padám z kola. Ochladím se v potoce Revúce a kupodivu to pomáhá. Po překonání 

vrcholu se zastavuji na chatě Kráľova studňa na polévku. Chci také zalepit píchlou duši. Několikrát dokola ji musím 

olízat, abych našel malinkatou dírku po trnu. Přejíždíme Veľkou Fatru do Turčianských Teplic na večeři. Začíná 

bouřka a Michala nechce jet dál. Odjíždím s Martinem a Kubou. Je to vcelku pohoda, konečně po rovině, déšť 



nevadí. Sjíždíme se se skupinou kolem Kataríny a nacházíme nocleh za Tužinou v amfiteátru. Spím pod stanovým 

přístřeškem na štěrku. Přes alumatku cítím každý kámen, naštěstí ale hned upadám do bezvědomí. Ráno se 

probouzím snad v úplně stejné poloze, jak jsem si večer lehal.  

Ujeto 132km, nastoupáno cca3178m. Jízda 5:15-22:25 

Den 5. – 9.7.2015 čtrvrtek 

Vyrážím s Martinem a Kubou. Ráno je pěkná kosa. V propoceném 

dresu nic moc. Cesta je nudná po táhlých lesních rozbitých 

asfaltech. Ve Strážovských vrších přichází první trest za naše 

rouhání při vedru a volání po dešti. V lese je spousta bahna. Máme 

hlad a nic k jídlu. Martin slibuje jídlo na Homolce, ale tam nás 

zklamou. V penzionu je dětský tábor. Vyžebráme od kuchařek 

alespoň trochu teplého čaje. Kousek dál je zavřený motorest, ale 

bude prý za 10minut otevřen. K našemu překvapení se objevuje 

Michael, ale sděluje nám, že končí. Prý má špatnou prdel. Dávám si 

rychle ohřátý zmrazený párek, a za nějaký čas toho lituji – 

dostávám průjem jako bič. Dojezd na CP1 je hodně nepříjemný. 

Šutrovými cestami tlačit nahoru, sjezdy dolů ve vysoké trávě, kde 

není vidět, co je pod ní. Riskovat se musí. Na CP1 jsem na 44.místě. 

Nic moc. Zdržím se jen chvilku, promažu řetěz, vyzvednu si baterky 

a mažu dál. Chci dojet přes hranice domů. Brod přes Váh mě trochu 

zaskočil. Vody je nad rozkrok, kameny kloužou a proud je silný. 

Mám co dělat, abych tam nespadl celý. Ukopnul jsem si prst na 

pravé noze, bude mě zlobit až do konce. Nepříjemná bude mokrá 

vložka čapáků. To zase bude vlk. Zásobím se jídlem v sámošce v Dolné Súče a ochlazuji se dvěma Eskymy, což se mi 

později vrátí bolením v krku. Cesta k hranicím je nudná, 

lesem po zelené značce, nahoru, dolů, místy tlačení. Od 

této doby jsem až do konce nezařadil velký převodník. 

V 17.50 jsme na Peňažné – hranice. Kus po hranici na 

Javorník a už sjíždíme na Moravu. U Valašských Klobouků 

spíme na poli na kraji lesa. Pěkně se ochladilo, tak 

sbíráme na poli seno a dáváme ho pod sebe. Moc to 

nepomohlo, v noci se balím do záchranářské hliníkové 

fólie a klepu se zimou. 

Ujeto 117km, nastoupáno cca3343m.  

Jízda 5:30-21:17 

 

Den 6. – 10.7.2015 pátek 

Cesta přes Vizovické vrchy vůbec neutíká. Je mi zima. Ráno ve Vizovicích si 

dáváme čaj a pečivo před pekárnou na ulici. Nakupujeme nouzové zásoby na 

cestu. Omylem jsem místo zakysané smetany koupil smetanu ke šlehání. No 

co, tělo to také zpracuje. Město je plné Ozzáků. Je tam nějaký rockový festival, 

takže tři čtvrtiny lidí jsou černě metalově odění Ozzáci a jedna čtvrtina černě 

oděná policie. Vyrážíme do Hostýnských vrchů na trasu maratonu Drásal. 

Cesta vůbec neutíká, terény jsou těžké, takže za 7 hodin ujedeme pouze 50km. 

Hrůza. Naštěstí pak naženeme kilometry ve vojenském prostoru Libavá. Na 

slunci je teplo, ale jinak fouká studený protivítr. Začíná mě pěkně bolet v krku. 

Jedu jen s Martinem. Kolem nádrže Kružberk dojíždíme do Dvorců, kde 

potkáváme několik mílařů. Domluvili si nocleh v penzionu, já se s Martinem 

přidávám k Indiánovi a potmě vyrážíme dál. Pamatuji si přístřešek před 



Slezskou Hartou, ten nacházíme a ukládáme se ke spánku. V noci je zima jako v ruském filmu, mám na sobě 

všechno oblečení (bohužel mokré), vložku do spacáku, spacák, žďárák, hliníkovou fólii a přesto se klepu jako drahý 

pes. Prý to byla nejstudenější noc +3°C. 

Ujeto 159km, nastoupáno cca3767m. Jízda 4:45-23:15 

Den 7. – 11.7.2015 sobota  

Krk se mi výrazně zhoršil. Začínám mít obavy. Ráno nás čekají krásné pohledy na Slezskou Hartu s mlžným oparem 

nad vodou a Jeseníky. Výjezd a výtlač na Dlouhé stráně. Zážitek s turisty – přijedou nahoru busem, pokoukají na 

nádrž, pohádají se u kiosku o pořadí, zbaští klobásu a sjedou 

busem dolů. Raději se budu hladový trápit na kole. Kolem 

nádrže musíme tlačit, je tam zákaz jízdy a Jéňa nás prosil, 

abychom to dodrželi. Míjejí nás borci na elektrokole, tak mi to 

nedá a trochu je vyprudím. Pak už je pohodová cesta až do 

CP2 – cíl 500mil. Dám koupel, jídlo, vyměním řetěz a 

s Martinem vyrážím dál. Do GPS nám nahráli objízdnou trasu, 

protože na původní 

trase u Králíků jsou 

nepřekonatelné 

polomy. Trasa nás 

napojí na původní 

až v Orlických horách. Tam jsou polomy také, ale trochu menší, takže se 

před Mladkovem prodíráme větvemi a přelézáme padlé velikány. Jsme 

poškrábaní snad všude. Za odměnu se stavujeme na terásce a dávám si 

dvě pivka. Sejně už je noc a budeme hledat místo na spaní. Sedí tam tři 

místní a dávají se s námi do řeči. Jsou to členové zastupitelstva a na závěr 

se s námi fotí do kroniky. Dojeli jsme na hranici s Polskem a uléháme pod 

polom. Asi 100m od nás je celou noc nějaká kalba v chatě, takže se v noci 

často budím. Nás si naštěstí nevšímají.  

Ujeto 155km, nastoupáno cca3417m. Jízda 5:10-22:20 

Den 8. – 12.7.2015 neděle 

Ráno je zase pěkná kosa. Jedeme do Klášterce nad Orlicí, odkud nás čeká 

pěkný singltrek podél Divoké Orlice k Zemské bráně. Pak už stoupání na 

hřeben Orlických hor, kolem hraničních opevnění. Cestu znepříjemňují 

polomy. Na Masarykově chatě chceme čaj, a setkáváme se se 

socialistickým skanzenem RaJ. Ohromně „ochotný a příjemný“ vedoucí, 

zřejmě zapomenutý z doby rekreací ROH. Přejíždíme do Polska na 

travnaté cesty kolem Gor Stolowych a zase do Čech do Broumovských 

stěn. Vůbec mě to nebaví, bolí mě v krku a přidala se rýma a kašel. Potím 

se na kole a snažím se vykašlávat bacily z těla ven. Jedeme kus trati 

maratonu Sudety. Sjezdy mi docela jdou, takže s Martinem ujíždíme 

Indiánovi. V Teplicích nad Metují chci koupit přední brzdový kotouč, můj 

má dost vybroušené paprsky. Neuvědomuji si, že je neděle. Na pěší zóně 

se chceme alespoň najíst, dál už nic není. Díky neděli jsme odkázáni na 

restauraci a čeká nás další exkurze do socialistického pohostinství. Jíst ale 

musíme, tak do sebe natlačím kus asi pětkrát ohřívaného marinovaného 

kuřete. A zase do Polska a přes Královecký Špičák, s úžasnými výhledy do 

kraje, k Žacléři. Začíná pršet, hledáme přístřešek. Ve vesničce Bobr zkoušíme domluvit spaní pod přístřeškem před 

garáží rodinného domu. Dívají se na nás divně, ale když přijíždí Marek a při dojezdu padá na bok na zem, zvou nás 

na zahradu na noc pod pergolu. Dokonce nám uvaří čaj, což je pro můj krk balzám. Sním dva celé citrony koupené u 

Vietnamce v Teplicích.       Ujeto 148km, nastoupáno cca3430m. Jízda 4:50-21:10 

 



Den 9. – 13.7.2015 pondělí 

Chceme vstávat klasicky ve 4.00hod., ale asi ve 

2.00hod. mě probouzí šustěním Indián, že nemůže 

spát a tak tedy vyráží. Určitě nás chce trhnout. My 

vyrážíme později, podle domluvy. Mrholí a je 

chladno. Razíme do Krkonoš na Pomezní boudy. 

Sjezd do Pece a královská snídaně v pekárně. Výtlač 

na Výrovku, bufet Na Rozcestí a nesmyslná cesta se 

zákazem jízdy na kole přes Klínovky kolem Stohu. 

To musel vymyslet úchyl. Sjezd do Špindlu a 

Vodovodní cestou na Horní Mísečky, sjezd na Dolní 

Mísečky a výjezd na Dvoračky. Další nesmyslná 

cesta se zákazem jízdy přes Zadní Plech. Zákazy 

poctivě dodržujeme. Z Krakonošovy snídaně 

Terexem do Jakuszyc. Cestou nám trasér naordinoval kus rašeliniště, nedá se vyhnout, rezignuji a šlapu všude. 

Bahno nad kotníky. Polské Jizerky jsou příjemné a singltrek pod Smrkem je sice trochu bahnitý, ale zábavný. 

Dojíždím do CP3 a na přivítanou dostávám od Vlasty (obsluha CP3) rum, na který vůbec nemám chuť. Jsme mokří, 

zabahnění, unavení. Blíží se zase déšť, tak se rozhodujeme přespat ve stanu na CP. Koupel těla a kola v rybníce také 

nebyla k zahození. Dozvídám se nové pojmy: Kopkometr – metr, který musíš třikrát obejít, Kopkocesta – cesta, 

kterou vidí jenom Kopka a jede po ní jenom magor.  

Ujeto 119km, nastoupáno cca3543m. Jízda 4:50-19:07 

Den 10. – 14.7.2015 úterý 

Celou noc pršelo. Ráno se vůbec nechce vyrážet na cestu. Čekají nás 

Lužické hory, a ty dokážou být pěkně bahnité. V Dolní Světlé si dáváme 

velký horký čaj a vyrážíme na Luž. Je to stále stejné – kluzké kořeny, 

kameny, bahno, střídavě prší. Uklouznu ve sjezdu a padám na bok. 

Později mi vletí přehazovačka do výpletu a já zjišťuji, že jsem při pádu 

ohnul patku. Naštěstí se mi to podaří rychle srovnat a doladit přehazku 

štelováčkem. V Krásné Lípě se nás ujme pekařka, uvaří nám čaj a 

přinese nám židle k oknu, abychom viděli na kola venku. Kape z nás 

voda a bahno. Čeká nás Šluknovský výběžek s nejsevernějším bodem 

ČR. Kupodivu to docela jde. Navíc se k nám připojil mladý Němec a 

natáčí videa. Tím nás donutí jet i pasáže, které bychom normálně 

tlačili.  

Po zvládnutí rozhledny Tanečnice se na cestě objevuje Michael 

s autem plným občerstvení. Přijel z domova fandit. Projíždíme Labské 

pískovce. Těsně před Brtníky do sebe dostaneme úžasné borůvkové 

knedlíky. Plni síly vjíždíme do Českého Švýcarska a uléháme do 

přístřešku u Turistického mostu. Začínám mít problémy s nohami. Nohy jsou stále promáchané a projevuje se to 

pícháním v chodidlech. Pocit, jako bych měl v tretrách malé kamínky. Martin je na tom stejně, viděl jsem ho, jak se 

snaží neexistující kamínky z bot vysypat.  

Ujeto 147km, nastoupáno cca3214m. Jízda 4:50-22:10 

Den 11. – 15.7.2015 středa 

Noc byla kupodivu teplá. Cesta k Děčínu je vcelku dobrá, až na závěrečný sjezd, který musíme místy tlačit. V Labi je 

tak málo vody, že se divím, že Jéňu nenapadlo brodit. Výnos kol na Děčínský Sněžník je těžký, ale vylezlo slunce a 

výhledy za to stojí. Vstupujeme do Krušných hor. Počasí je slušné, začíná svítit slunce a suší nám dresy a hlavně 

boty. Krušné hory mám rád a docela mi to jede. Stavujeme se na Cínovci u „Karla“. Dostáváme bramboračku a 

svačinu na další cestu. Přepych. Přes Krušky to jede a s informací, že už nebude pršet, doufáme v poslední noc 

venku. Trasa nás překvapí před přehradou Fláje. Navede nás na hráz bývalého plavebního kanálu. Jedeme po 

zbytcích hráze, nakonec po hrázi se zavodněným kanálem. Je to pěkné na pohled, ale překáží mi kolo. Nedokážu už 



jet přes neustálé příčné kořeny na hrázi. Zadek tak bolí, že místy 

dokonce tlačím po rovině. Konečně jsme na přehradě a posíláme 

hlášení o pozici. Po nekonečném stoupání na kopec s TV vysílačem 

Jedlák končíme. Na déšť to nevypadá, tak uléháme do smrčí. Zítra 

chceme dojet.  

Ujeto 154km, nastoupáno cca3364m. Jízda 4:50-22:45 

 

 

Den 12. – 16.7.2015 čtvrtek 

Ráno ve 3.30hod. mě budí déšť. Přetáhnu si 

žďárák přes hlavu a nechce se mi vylézat. Musím. Balím mokré věci a nasedám na kolo. Přes cestu mi přebíhá 

jezevec. Stále lije. Jsem úplně promočený a je mi zima. Benzinka v Hoře Svatého Šebestiána nás zachraňuje. Po 

dvou hodinách jízdy v dešti se musíme ohřát. Takhle cíl nedáme. Kape z nás voda a bahno, ale nikdo nás nevyhání. 

Na dotaz, jestli mají horkou čokoládu, nás obsluha stále posílá k regálu s čokoládami. Nakonec pochopí. Dáváme 

bagetu, čaj a dvě horké čokolády. Na to už musíme dojet do cíle. Venku přestává pršet a vylézá slunce. Začínám být 

optimističtější. Nekonečný výjezd na Klínovec mi ani nevadí. 

Alespoň se zahřeji. Po hřebenech do Kraslic to docela jede. 

Je už jasné, že pod 11 dní to nebude, ale můj nejrychlejší čas 

ano. Louky nad Kraslicemi jsou pokosené, takže se jede 

docela dobře. Jen ta síla už chybí. Závěrečných 5km si chci 

užít sám. Martin je stejně rychlejší, tak si zaslouží být přede 

mnou. Loučím se s letošními mílemi, ale nějak si to 

neužívám. Neubývá to. Ale nakonec přeci cíl a úleva. Kolo i 

tělo vydrželo! Není síla na oslavu. Najíme se, dáme dvě pivka 

a rychle spát. Ráno jsem tak rozlámaný, že nemůžu sejít 

schody. Tělo už dostalo pokyn vypnout, tak vypnulo.  

Ujeto 148km, nastoupáno cca2744m. Jízda 4:30-18:30 

 

Celkem jsem ujel 1662km a nastoupal cca37354m. Celé mi 

to trvalo 11dní 2hod. 31min.  

Předběžně 31. místo, ve veteránech 12.  

Konečné umístění -. místo, ve veteránech -. 

(Úprava výsledků po DSQ a časové penalizaci) 

 

Co říci závěrem. Nedostává se mi slov. Je to těžké, ale 

krásné. Nechce se mi opouštět atmosféru tohoto jedinečného závodu.  

 

Milan Jílek 

 



 

Obtížnost mílí se hodně zvyšuje s deštivým počasím. Déšť dokáže udělat z některých částí peklo, některé téměř 

zneprůjezdní. Navíc velmi komplikuje bivakování, bahno ničí techniku a několik dní promočený jezdec ztrácí chuť 

bojovat dál. Nevyplácí se moc riskovat, lepší jet na jistotu. 

 

Váha naloženého kola – cca17,3kg  

Camelbak – 3,0kg + 3kg vody 

Jezdec – 83,5kg na startu, 81,0kg v cíli.  

Defekty a materiál: pouze 1x trn v předním kole 

Fotografie na:    

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

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

 

http://www.1000miles.cz/

