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Po loňském promeškání přihlášky na 1.ročník akce, jsem letos nenechal nic na náhodě, a místo novoročního 

přípitku jsem s úderem silvestrovské půlnoci odeslal přihlášku. Zdařilo se. Kapacita závodu byla naplněna během 

¾ hodiny.  

V dalších 6 měsících jsem se jen těšil a řešil problémy s GPS. Má eTrex Vista HCx nezvládá požadovaný počet 

trasových bodů. Zkouším cvičně redukovat loňské trasy a mám stále větší obavy. V okamžiku, kdy mi přijde 

oficiální trasa, dělám zásadní rozhodnutí: musím vyměnit GPS. Mnou vybraný model mi v Garminu rozmluvili, 

poradili jiný, dokonce levnější (eTrex30), a vyšli mi vstříc přeregistrováním map a slevou pro závodníky. Jen na 

to, abych se naučil ovládání, mám již jen týden. 

Týden před závodem jsem byl nervózní, jako ještě nikdy. Obavy se střídaly s těšením. Připravoval jsem výbavu a 

stále přebaloval. Jeden centrální vak, nebo dva boční? Nakonec dva boční, ale děsí mě váha celého kola. Před 

startem zjišťuji, že má „minimální“ výbava je proti zkušeným borcům obrovská. Kolegovi, který spí v tělocvičně 

vedle, říkám, že si se svou zátěží kola připadám jako idiot. Odpověď zní: „může tě těšit, že jsou tady ještě větší 

idioti“. Zjišťuji, že nejdůležitější věc, krémy na zadek, jsem nechal doma, nebo ztratil. Naštěstí jsem ještě před 

startem sehnal něco v lékárně na hranici. 

V neděli se stále nic moc neděje, poleháváme, okukujeme se, navazujeme kontakty, a pak jde najednou vše ráz 

na ráz. Poučení před startem, spěch na start a začínáme. Start v pěkném lijáku, takže pláštěnka. 

Den 1. 

Startujeme ve 14.00hod, v dešti, za vojenským veteránem, který nás zavádí až na hranici. Během 2 hodin se 

peloton roztrhá na jednotlivce i malé skupinky. Někdo mě předjíždí, někoho předjíždím já. Jedu v klidu, je toho 

ještě hodně přede mnou. Cesta naznačuje, jak bude vypadat závod. Terén rozhoupaný nahoru a dolů, bahnité 

lesní cesty. Všichni jsou hned po startu špinaví jako čuňata. Neumím si přestavit, jak budeme vypadat na konci. 

Na 46km jsem píchnul. Obrovská radost spravovat v dešti zabahněné kolo. V Kraslicích jsem se večer sjel 

s několika závodníky a domlouváme se na společném noclehu. V tom dešti se nám už dál nechce a v nohách 

máme 79km. Ubytování v hostinci U rytíře – 7 lidí na pokoji pro 3, alespoň ušetříme. Chudák pokojská, která po 

nás bude uklízet to bahno. Kolo myji venku pod okapem, a jsem chvíli rád, že ještě prší a z okapu teče voda. 

Den 2. 

Vstáváme ve 4.00hod, rychle a radostně se nasoukat do mokrých dresů, do sebe nacpat nějaké vločky a na trať. 

Vyrážím do kopce sám. V následujícím sjezdu pro mě závod málem končí. Nějak jsem špatně nasadil GPS, ta 

vletěla do předního kola a obloukem zmizela v lese. Než stihnu zastavit, už nevím, kde přesně to bylo. Nadávám 

jako dlaždič. Naštěstí jsem ji po 15min. hledání našel. Na kopci u altánku mě čeká osudové setkání, potkávám 

Pavla ze Znojma, se kterým nakonec dojedu až do cíle. Chvíli jedeme spolu, když najednou Pavel zjišťuje, že 

nemá přilbu. Kousek se vrací a zase mě dohání. V Perninku dáváme rychlou snídani v sámošce, a odjíždíme. Pro 



změnu se tam pro zapomenutou přilbu vracím já. Pokračujeme dál přes Boží Dar, Klínovec. Chceme dojet na 

Cínovec, ale začíná opět pršet a vypadá to na pěknou bouřku. Nacházíme pěkný turistický přístřešek u retenční 

nádrže, cca20km před Cínovcem, a je rozhodnuto. Rozbalíme spacáky a začíná bouřka. Přístřešek se nepovedl, 

silně do něj teče. Pavel si staví pod přístřeškem stan, já vybaluji žďárák. Než to zvládneme, je vše mokré. V noci 

mě probudí potopa – na Pavlově stanu se vytvořil lavor s vodou a vylije se mi na obličej.  

Dali jsme 143km. Cestou jsem měl jeden lehčí pád na mokrém klacku.  

Den 3. 

Po noční bouřce je vše mokré, včetně věcí a nás, ale vypadá to na 

pěkný den. U nádrže jsou miliony mušek a nějak je přitahuji. Jsem celý 

poštípaný. Raději rychle ujíždíme. V Cínovci se symbolicky stavujeme u 

Fialů, vzdát hold zemřelému podporovateli závodu. Šviháme dál. Sjeli 

jsme se již tři, přidal se Mirek z Ostravy, a občas potkáváme Pavla 

z Poděbrad. Projíždíme Krušné hory a Labské pískovce. Trasa vede přes 

Tisou na Děčínský Sněžník. Brutální výšlap o hladu. Nahoře dáváme 

alespoň párek a Kofolu. Ze Sněžníku je velmi těžký trialový sjezd. Bez 

bagáže by byl asi fajn, takto něco sjedeme, něco stlačíme. Následuje nádherná pěšina nad Labem k přívozu do 

Hřenska. Trochu to klouže, je to místy bahnité, ale to nás zřejmě čeká celou dobu. Ve Hřensku raději nakoupíme 

potraviny, již jsme totiž zjistili, že trasa vede zásadně mimo obydlená místa. Někdy jsme i ½ dne mimo civilizaci. 

Pokračujeme přes České Švýcarsko na Mikulášovice do Šluknovského výběžku po pěkných rozhoupaných 

cyklocestách. Míjíme španělského závodníka schovaného v přístřešku (později po pádu a zranění vzdal). Pro 

změnu začíná pršet. Jedeme čtyři a nacházíme nocleh v Tomášově. Příjemní majitelé penzionu nám ve všem vyšli 

vstříc za rozumnou cenu. Pavel z Poděbrad vyjednává a stupňuje požadavky – levný nocleh ve vlastních 

spacácích, kbelík a voda na umytí kol, nakonec pivko na dobré usnutí a možnost ráno odjet nejdéle v 5.00hod.  

Dali jsme 137km. 
Den 4. 
Ráno brzy vyrážíme na rozhlednu Tanečnice a pokračujeme objížděním Šluknovského výběžku přes Nordkap 
(nejsevernější místo ČR). Šílená „necesta“. Nošení, tlačení, vláčení kol přes balvany. Spousta nadávání. Je to tam 
moc pěkné, ale naložené kolo dokáže potrápit. Nicméně k tomuto závodu to asi patří. Stavujeme se v místě 
dobrovolnické podpory na Vebrově chatě. Dostáváme pivko a vynikající polévku, což nám vylepší náladu. Pavel 
měl krizi včera, na mě dosedla dnes. Trochu se trápím. Pavel z Poděbrad dává k lepšímu historku: vyžebral 
v dětském táboře paštiku a chléb, ale byl tak unavený, že nezvládl dojít 5m ke kolu pro lžičku. Snědl to prý 
prstem, kterým si před tím mazal zadek hojivým krémem.  

Chceme dojet přes Hrádek Nad Nisou do CP1. Cesta ovšem 
vede přes různé kopce Lužických hor. Nejvíce nás asi zničilo 
horolezecké tlačení a následná kombinace těžkého sjezdu a 
slézání s kolem těsně před Hrádkem (Popova skála).  
Nakonec večer dojíždím unavený z tlačení na závěrečný Kančí 
vrch do CP1. Dojíždím sám potmě, Pavel chvíli přede mnou. 
Zdrželo mě neustálé dofukování zadního kola (5x). Chtěl jsem 
dojet do CP1 a opravit až tam. Našel jsem potom v plášti 
zaseklý malý kamínek. 
Dali jsme 133km. Odjetá 1. část cesty 490km. Musel jsem 
vyměnit destičky v přední brzdě. V CP1 jsme se ani nemyli, 
zalezli jsme do připravených stanů a upadli do bezvědomí.   

 Den 5. 
Vyrážíme trochu později, asi v 7.00hod. Čekají nás Jizerky a Krkonoše. Oboje znám, tak si myslím, že mě nic 
nepřekvapí. Na MTB trať pod Smrkem se vyloženě těším. Očekávání se naplnilo, užili jsme si ji. Potom ale Honza 
Kopka vložil do tratě polskou část Jizerek, nádhernou Jizerskou louku, ale zpestřil to tlačením terénem a 
trialovým sjezdem korytem potoka. Ale bylo to pěkné. Potom klasika – Harrachov, Mumlava, Dvoračky, Horní 
Mísečky, Špindlerův mlýn. Tam dokupuji náhradní destičky do brzd, ty, co jsem měl s sebou, jsem již použil. 
Trochu mě natáhli, ale co se dá dělat, budou zapotřebí. Nějak ty brzdy hoří. Pokračujeme přes Strážné na 
Výrovku. Tam končíme, protože se pro změnu blíží pěkná bouřka. Jsou na nás hodní, spíme v posilovně, paní 



nám přeprala a pověsila naše smradlavé hadry, takže ráno budeme sice mokří, ale čistí. Vlhko mi už nevadí. Jsem 
již pátý den jako v priessnitzovém obkladu. Třísla mám rozedřená do krve a zadek omačkaný a bolavý již od 
druhého dne. Ujeli jsme jen 90km, ale převýšení bylo velké.  

 

Den 6. 

V noci byla pěkná 

bouřka. Na Výrovce 

k nám mají úžasný 

přístup. Máme 

připravenou vynikající 

snídani v 5.00hod. 

Vyrážíme s Pavlem ve 

dvou do Pece a potom 

stoupání na Pomezní boudy a přejezd do Polska. Tam nás čekají rozhoupané, místy bahnité, dřevařské cesty. 

Začínají první cesty po hraničních patnících. Začínám na ně mít pěknou alergii. Úzká, rozbahněná stezička mezi 

borůvčím. Často tlačím po kotníky v rašelinovém blátě. V botách potopa, bláto všude. Místy kolo táhnu do kopce 

za sebou opravdu vší silou. Trasa vede po tratích různých MTB 

závodů, jenže ty se jezdí nalehko! Podjíždíme Adršpašské 

skalní město do Teplice Nad Metují. Broumovské stěny nám 

dávají zabrat. Přejíždíme hranici do Polska, chceme ještě 

přejet polský úsek a spát v Čechách. Spouští se déšť a začíná 

bouřit. V dešti a potmě tlačíme lesem do kopce. Hledáme 

přístřešek, ale není. Takže romantická noc ve žďáráku 

v bouřce, zalézám do spacáku mokrý, tak jak jsem dorazil. 

Ráno zjišťuji, že jsme spali 50m pod vrcholem kopce Vrchmezí 

(1084mnm). Dál už to v noci opravdu nešlo.  

Ujeli a utlačili jsme 131km. Jednou jsem pěkně upadl při smyku předního kola, naštěstí jsem se trefil přesně mezi 

dva balvany a nic se mi nestalo. Odřeniny se již nepočítají.   

Den 7. 

Zapaření a nevoňaví vylézáme ze spacáku. Naštěstí v noci 

přestalo pršet. Zabalit, rychle něco sníst a v 5.00hod nasednout 

na kolo. Čekají nás Orlické hory a snad dojezd do CP2. Dřeme se 

na rozbité kamenité pěšině vedoucí souběžně s příjemnou 

širokou cestou. Potkáváme turistu, který nás upozorňuje na 

možnost jet po pohodlné cestě. Moc nechápe naši odpověď, že 

tam nemůžeme, že musíme jet přesně tam, co jedeme. Jinak 

klasika, nahoru dolů, terén se střídá. Čeká nás spousta 

prvorepublikových bunkrů a zajímavá stezička podél Divoké 

Orlice. 

Dojíždíme na Suchý vrch, takže mi alespoň přibude rozhledna do sbírky (je to 774km od startu a nastoupáno už 

máme 15139m). Potkáváme se s dalším kolegou a dáme baštu. Vyrážíme dál sami, s kolegou se sice ještě 

několikrát potkáme, ale je rychlejší (v CP2 končí). Počítáme, že do CP2 dojedeme poměrně brzy, plánujeme 

odpočinek a jídlo. To jsme ještě netušili, co nás čeká. Asi 30km před CP2 začíná peklo. Rozbahněné stezičky po 

hraničních patnících mezi borůvčím, jet se nedá, tlačit se nedá, bahno místy do půl lýtek. Cestička vypadá jako 

po stádu prasat, počasí špatné. Trápili jsme se tam asi 4 hodiny. Dojeli jsme na Smrk a začali uvažovat o přespání 

v přístřešku. Nakonec to zavrhujeme, nasazujeme čelovky a dáváme noční kamenitý sjezd ze Smrku. Závěr do 

CP2 je již po zpevněných cestách, takže úleva. Do CP2 dorážíme ve 22.25hod., GPS mi ukazuje ujetých 850km, 

takže jsme ujeli 139km.  Zničení, promáčení a rozhodnutí skončit na 500 mílích, jako většina. Trochu se 

hecujeme, ale rozhodnutí necháváme na ráno.  



Všichni zbývající zahraniční závodníci ukončují závod na 500 mílích před námi. Prý prohlašují, že je to nejtěžší 

závod, co jeli a jen kroutí hlavami. Na 500 mílích končí ¾ závodníků. 

Den 8. 

Ráno vstáváme později než jindy, necháváme se vyhecovat a rozhodujeme se pokračovat. Děláme nejnutnější 

údržbu na kole (dávám nový řetěz a znovu měním destičky v přední brzdě, třetí pár od startu) a vyrážíme. 

Chceme přejet za tři dny do CP3. Po pár kilometrech svého rozhodnutí lituji. Mohl jsem odpočívat, být v suchu 

na cestě domů, do pohodlí. Počasí je pěkné, ale pro změnu je vedro. Moje spotřeba tekutin je obrovská. Denně 

vypiji cca 9 litrů vody, 4x ½ l Kofoly a 1-2 pivka. První dlouhý kopec, sjezd a nástup na nejdelší stoupání 

v Jeseníkách – přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně. Nahoře na nás čekají fotografové. Turisté se diví, proč 

taháme naložená kola po schodech až na hřeben hráze, ale my musíme nádrž obejít s kolem. Nádrž mi připadá 

jako přistávací rampa pro UFO. Je ohromná. Hned na začátku sjezdu se ozývá divně zadní brzda. Jasně, už dře 

kov na ráfek, musím vyměnit špalky. Pak je vše v pohodě. Etapa mi připadá po včerejšku jako odpočinek. Sice je 

velké převýšení, ale po poměrně pohodlných cestách. Jídlo dáváme v Malé Morávce.  Trasa pokračuje kolem 

nádrže Slezská Harta. Udělali jsme si tam večer radost a dali jsme si pivko na malém koupališťátku. Byla chuť si 

domluvit nocleh, vykoupat se a dát další pivko. Zůstali jsme ale zodpovědní a pokračovali. Po pár km jsme začali 

litovat. Obloha se zatáhla a začala se chystat tradiční bouřka. Naštěstí jsme našli pěkný krmelec a ubytovali se. 

Ujeli jsme jen 99km, ale chtěli jsme si odpočinout. Od začátku máme v nohách 949km.  Z bouřky nakonec nic 

nebylo, takže noc byla klidná. Jsem již pár dní ve stavu, že při vlezení do spacáku okamžitě omdlévám. Se 

spánkem to nemá nic společného.  

Den 9. 

Začínáme pěkně. Poměrně pohodová cesta přes vojenský prostor Libavá. 

Všude jsou dětské tábory, ale žádná možnost jídla. Cesta je psychicky 

únavná, občas se zamotám, jak usínám na kole. Začínáme si dělat legraci 

z Honzy Kopky. Když míjíme nějakou hnusnou, rozbitou a blátivou cestu do 

kopce, tak si říkáme, že ji Honza asi přehlídnul. Zatím totiž vždy platilo, že by 

se dalo jet bez GPS. Stačilo by dojet na rozcestí a vybrat tu nejhnusnější a 

nejtěžší cestu, určitě by to byla ta správná Honzova. Máme hlad a dojíždíme 

do vesničky s teplým bufetem. Snídám zajímavou kombinaci: držťková 

polévka, dva rohlíky, dvě palačinky s tvarohem a zapíjím to půllitrem 

podmáslí. Stravování je v celém závodě celkem zajímavé. Předsevzetí jíst po 

malých dávkách a často, se nedaří plnit. Když je kde, tak se nacpeme, když 

není, tak hladovíme. Trochu jídla táhneme v báglech. Různé tyčinky „traťovky“ mi už lezou krkem. Najíždíme na 

trať MTB maratonu Drásal. Několikrát jsem ho jel, ale nikdy jsem nepočítal s tím, že ho pojedu s naloženým 

kolem a po 1000km v nohách. Docela těžká, únavná a nekonečná část trasy. Potkáváme se s Jardou z Jablonce, a 

od teď se s ním budeme míjet až do Sedlice. Vypadá to na suchou noc, tak uléháme na louce přímo u cesty. GPS 

ukazuje ujetých 1079km od startu, takže jsme dnes dali 130km. 

Den 10. 

Ráno si přispíme do 4.45hod. a vyrážíme na Hostýnské a Vizovické vrchy. V Luhačovicích se stavujeme u 

doporučeného servisu. Mažeme řetězy, dokupuji další brzdové destičky a duši. Brzdové špalky na zadní brzdu 

nejsou, tak je musím šetřit a snad vydrží. Přejíždíme přes Bílé Karpaty na Slovensko. Zjišťuji, že mapa Slovenska 

v mé GPS obsahuje maximálně ¼ údajů proti české mapě. Ale nevadí, vodící čára platí. Nekonečné prodlužování 

trasy tmavými bukovými lesy s jedním pěkným výhledem na Trenčín. Konečně dojíždíme do CP3 u Váhu. Jsme 

hladoví, a k jídlu je zde pouze pivo a jako první pomoc slivovice (výborná). Pavel odjíždí s obsluhou CP do města 

a přiváží buřty a pečivo. Najedení, napití a vykoupaní ve Váhu uléháme v připravených stanech. Ujeto máme 

1178km, nastoupáno 22883m, takže dnešní dávka byla 99km.  

Den 11. 

V noci byla přeprška, ale den začíná pěkně. Hned po ránu brodíme Váh. V jednom úseku mě překvapuje hloubka 

a síla proudu. Čekají nás slušné lesní cesty, výrazně snadnější, než doposud. Horší je to s jídlem. Ve vesnicích jsou 



pouze krčmy bez jídla. Dojíždíme přes Strážovské vrchy do Turčianských Teplic a nocleh nalézáme raději pod 

jabloní na zahradě rodinného domu. Máme obavy z medvědů. Musím rozhýbat a promazat přesmyk. Špinavý 

chlap funguje, špinavý přesmykač ne. Denní dávka byla 115km. Od startu jsme 1293km. 

Den 12. 

Vstáváme klasicky ve 4.00hod a v 5.00 vyrážíme směr Veľká Fatra. Nádherný kraj. Určitě jedna z nejhezčích etap. 

Jen to šílené převýšení. Dvakrát stoupáme do výšky 1500m nad mořem 

(Krížna 1574 a Malá Smrekovica 1485mnm). Jednou z 300mnm a 

jednou z 600mnm. Odchytává nás kameraman závodu a natáčí s námi 

několik jízdních sekvencí z motorky a fotí. Připadám si jako filmová 

superstar. Hereckého Oskara ale dostává Pavel, protože v jednom 

sjezdu před kamerou padá a způsobuje i pád za ním jedoucího Jardy. Já 

opět opravuji defekt duše. Stoupání k vojenské zotavovně pod 

Smrekovicou je sice po asfaltu, ale je strašné. Následná hřebenovka za 

to ale stojí. Přesně tyto cesty mám rád. Závěrečný sjezd po sjezdovce 

Malino Brdo je pěkně strmý. Pavel proráží a za pomoci slovenského bikera opravuje. Projíždíme kraj 

Ružomberoku a snažíme se dojet co nejdál. Připojuje se k nám Ondra a vyhecuje nás k další jízdě. V noci lesem a 

potmě dojíždíme úbočím Nízkých Tater do Liptovského Jána ve 

22.00. Nacházíme veřejně přístupné termální zřídlo. Zřídlo prý léčí 

kožní choroby, tak snad nám vyléčí bolavé zadky. Není tak teplé, jak 

bychom si představovali, ale očistí nás. Uléháme kousek od zřídla a 

netušíme, co nás čeká. Ve zřídle se v noci koná mejdan místní 

omladiny. Kluci, holky, alkohol a šílený řev. Jedním okem hlídáme 

kola, druhým se snažíme spát. Nic moc. Ráno je kolem zřídla bordel. 

Moc si těch darů přírody neváží. 

Ujeli jsme 129km, v nohách máme 1422km, cíl se blíží.  

Den 13. 

Do cíle nám chybí 353km. Nabíráme kyselku sv. Jána a vyrážíme. Nechutná nám, ale pít se musí. Čekáme rovinky 

kolem Čierného Váhu, ale pleteme se. Šotoliny, asfalty, v lese tlačení, jízda po krásných, ale těžkých loukách, 

stále nahoru a dolů. Nahoru určitě převažuje. Spousta malých vesniček, ale nikde možnost jídla. Projíždíme okraj 

Slovenského ráje. Odpoledne začíná hustě pršet. Jedeme Poráčskou dolinou. Za sucha by to byla pěkná cesta 

zpestřená průjezdnými brody. Nyní je to brodění bahnem po cestě rozryté od lesáků. Mám řetěz, pastorky i 

převodníky plné lepivého bahna. Musím neustále mýt převody v potoce. Moje Merida má na bahno špatně 

řešenou zadní stavbu, všechno bahno se zachytává. V hustém dešti vytlačíme zase do výšky cca900mnm a jsme 

zničení. Spát venku se nám nechce. Kousek od trasy nachází Ondra hotel Hutník Plejsy. Vedoucí je skvělý chlap, 

cestovatel, horolezec. Přespání, umytí, mísa polévky, párek, pivko- vše za 4 Eura. Na závěr ještě borovička na 

dobrou noc.  Máme 1556km, za den 134km. 

Den 14. 

Ráno s námi chudák vedoucí vstává, aby nás v 5 hodin vypustil ven. Údolí jsou plná mlhy, ale my jsme nad ní. 

Úžasné pohledy. Ještě netuším, že mi začíná špatný den. Hned ráno Pavel píchnul. Cesty běžné lesní. Projíždíme 

Margecany, jedeme podél systému přehrad a stoupáme. Dojíždíme k trasérovi Lacovi na chatu Na Hrešnej. Pár 

lidí tam prý spalo v indiánských teepee. Napijeme se, sníme špagety a vyslechneme rady traséra, jak dál. Hned 

v následujícím sjezdu mi to začalo. Píchnul jsem. Po opravě za chvíli znovu. Až napotřetí jsem objevil prořízlý 

zadní plášť, kterým se mi dovnitř dostávaly kamínky. Plášť jsem podlepil, všechny duše spravil. Při nasazování 

jsem zjistil, že mám popraskaný zadní ráfek. Zbývá jediné: modlit se, aby vydržel a jet v terénu opatrně. Za chvíli 

jsem zjistil, že špatně řadí přehazovačka, takže další oprava. Byla zlomená koncovka bowdenu. A na závěr se 

začaly ozývat divné zvuky z levého pedálu a občas se nechtěl točit. Já zatím držím, ale stroj je opotřebovaný. 

Čeká nás cesta, která se mi vůbec nelíbí. Polní cesty, bahniště, smetiště, komáři. Těšil jsem se na brody, ale to, co 

nás čekalo, mě naštvalo. Trasér nás navedl přes odporné smetiště do řeky Ondava, kde jsme zjistili, že 



nestačíme. Brod jsme potom objevili asi 300m vedle, mimo trasu. Další brod přes Laborec byl dobrý, na trase, 

ale končil v bažině zarostlé hustým křovím. Bez mačety byl docela problém dostat se ven. Fotit jsem nestíhal, 

protože by mě sežraly miliony komárů a hovad. Ulevovali jsme si jen nadáváním na traséra. U prvního brodu nás 

dohnal Jarda a jeli jsme ve třech. Blížila se bouřka, tak jsme vyřešili společný nocleh ve Vinném v motelu. Liják 

začal ihned po našem dojezdu a vydržel celou noc.   

Ujeto od startu 1694km, za den 138km.  

Den 15. 

Ráno vstáváme klasicky ve 4.00hod. S hrůzou zjišťuji, že stále prší, takže nás čeká poslední etapa v dešti a bahně 

východoslovenských polňaček. Nedá se nic dělat, dojet musíme. Bereme pláštěnky a vyrážíme. Jsme hladoví a 

těžko tady něco seženeme. Pršet naštěstí přestalo asi po 1,5hodině, ale bahno v polích je šílené. Strašně lepí a 

přestává se mi točit zadní kolo. Když to jde, tak myji v kalužích pohon a průchod zadní vidlicí. S Pavlem se 

stavujeme v krčmě na Kofolu a kupujeme alespoň sušenky. Musí nám to vydržet do cíle. Jarda nám odjíždí, tak 

jedeme sami. Přejíždíme Vihorlat a Poloniny. Vcelku slušné lesní cesty, částečně asfalty. Po dopoledním mytí 

pohonu začíná kolo strašně skřípat. Používám poslední zbytky mazání na řetěz. Posledních 15km po asfaltu mi 

připadá jako nekonečné, ale věřím, že kolo vydrží a dojedu. Míjíme krčmu, ze které vychází Jarda, ale jsme 

rozjetí, tak jedeme dál. A pak konec. Nová Sedlica, místní na nás volají gratulace a my se šťastní blížíme k cílové 

bráně. Úžasný zážitek a úleva. Čeká na nás Honza Kopka s gratulací, focením a závěrečným pivkem. Jarda dojíždí 

chvilku po nás. Pocit neuvěřitelné radosti, jsme šťastní, že jsme to dokázali. 

Poslední den jsme ujeli 81km.     

Celkem jsme ujeli 1775km a nastoupali cca33800m. Celé mi to trvalo 13dní 22hod. 42min. 

Byl to úžasně silný zážitek. Byla to perfektní 

čistička hlavy. Veškeré myšlení se zredukovalo 

na trasu, jídlo, pití a spaní. Ostatní nebylo 

důležité. Obtížnost se nedá brát podle denních 

km, závod dělá těžkým terén, kterým je 

natrasován. Není to cyklistický závod. Hlavní je 

zvládnout bolest, únavu a nepohodlí. Umět si 

opravit kolo, vyspat se v dešti v lese, v mokrém 

dresu a spacáku, často být bez jídla a pití, 

vydržet bez sprchy a postele. Na kole se jede, 

když to jde, když ne, tak se tlačí, nosí nebo 

plave. Mnohokrát jsem si hrábnul na dno a chtěl 

vzdát.  Nadával jsem si, a sliboval, že již nikdy 

více. Teď nevím. Zase mě to láká, takže za rok?           

        Možná....                    

Milan Jílek 

 

 

 

 

Váha naloženého kola – cca24,8kg  

Plný Camelbak – 2,6kg + 3kg vody 

Jezdec – 85,0kg na startu, 81,0kg v cíli.  

 

 

 

 

 



Spotřebovaný materiál:  

- 2x špalky zadní na „V“ brzdy 

- 4 x brzdové destičky přední brzdy 

- zničený levý pedál 

- zničený zadní ráfek (nebyl nový) a proříznutý nový plášť 

- 1 řetěz, druhý bude asi na vyhození také. Měnil jsem na 500 mílích. 

- nesvítící čelovka – asi voda 

- po dvou dnech přestal fungovat computer VDO – Stalo se mi to s tímto typem v mokru již vícekrát. 

Vždy ve vlhku odejde kabeláž s čidlem na vidlici. VDO už nechci ani vidět. 

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

Rady:  

- nutně zredukovat výbavu, snížit váhu a lépe vyvážit na kole 

- větší batoh na záda a nutně na něj nepromokavý obal  

- hodí se papírová mapa pro plánování jídla a noclehů 

- přidat malou lžičku 

- místo povinného hadříku s benzínem kostka tuhého lihu 

- větší důraz na servis kola a vzít více brzdových elementů 

 

Fotografie na  http://www.ulozto.cz/xNgaR6w/12-1000miles-zip   heslo: 1000milan 

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

http://www.ulozto.cz/xNgaR6w/12-1000miles-zip

