
Mých třetích 1000 miles. 

Po zdolání obou směrů „majlí“ jsem byl pevně 

rozhodnut, že to bylo naposledy. Možná, jestli budu 

fit, že si dám poslední „majle“ za pár let jako dárek 

k šedesátinám. Ovšem atmosféra na afterparty, 

několik pivek a vzájemné hecování způsobilo, že jsem 

využil možnost přednostního přihlášení přímo u Jéni 

Kopky.  

Takže potřetí a snad lépe. Zatím jsem se zlepšoval:  

14 dní, 12 dní, jak teď??? Snad se ještě zlepším. Myslel 

jsem, že jako veterán už budu v pohodě, ale v půlce 

června to začalo. Nervozita jako bych jel poprvé. Každý 

informační mail od organizátora mi zvýší tepovou 

frekvenci a způsobí šimrání ve vnitřnostech. 
Rozhodl jsem se zminimalizovat již tak minimální výbavu, a hlavně vzít kolo č.1 – karbonového závoďáka. Snad 

mi to trápení odpustí. Měl jsem možnost si vybrat startovní číslo, takže jelikož jedu potřetí, vybral jsem si č.3. 

Cestu na start do Hranic mi nabídnul dodávkou nováček, Petr Tichý z Mladé Boleslavi. Jede s námi ještě Viktor 

Gorog. Mám slušně najeto - 5000km, ale připadám si nepřipravený. V místě startu je v sobotu mumraj, jako 

vždy. Potkávám známé tváře, seznamuji se 

s novými, večer rychle spát. Jenže v noci asi ve 

3hod. celou tělocvičnu budí koloběžkář Jarda Jisl, 

který nějak přehnal oslavu začátku závodu a huláká 

jako na lesy. Ráno je společensky unavený a navíc 

musí hledat koloběžku, kterou mu za trest někdo 

pověsil na strom. V neděli dojíždí zbytek závodníků. 

Já polehávám a odpočívám, všechno mám 

připravené a zkontrolované. Začíná se kazit počasí, 

Jéňa zase objednal déšť. Závěrečný briefing a 

fofrem na start.   

 



Den 1. – 29.6.2014 

Start v 15:00hod. proběhl klasicky v dešti. Nejprve oblékám 

pláštěnku, pak ji svlékám. Mám problémy s navigací – 

nedaří se jí načíst trasu. Srdce mi buší nervozitou až v krku. 

Teprve třetí restart navigace, těsně před startovním 

výstřelem, pomohl. Po startu směřujeme k západní hranici. 

Nejede se mi dobře, ale snažím se držet vpředu. Startovní 

pole se rychle trhá, každý jede na sebe. Stále mírně prší. 

Připomíná mi to ročník 2012. Chci dojet někam za Kraslice, 

ale stále se necítím dobře. Špatně se mi dýchá, pálí mě na 

hrudi, mám pocit, že jsem zralý na infarkt. Asi nervy a 

špatný spánek. Nakonec jsem rád, když vyjedu za Kraslicemi na kopec a mává na mě z altánku Míra Važík, že jde 

spát. Slezu z kola a okamžitě dostávám křeče do zadních stehen. Zřejmě z nezvyklých neustálých dotyků svalů 

s balíkem se spacákem, přidělaným k sedlovce. Nikdy jsem podobnou bolest nezažil. Připojuji se tedy raději 

k Mírovi a uléhám se špatným svědomím již někdy kolem 21:00hod. Než usnu, tak kolem nás projede asi 20 

závodníků, většinou se slovy, že je na spánek ještě brzy. Jsem mokrý ve vlhkém spacáku a je mi zima, mám 

třesavku. Nezačínám moc dobře, ale závod je ještě dlouhý. 

Ujeto 88km, nastoupáno cca1984m. 

 

Den 2. – 30.6.2014 

Ráno vstávám ve 4:00hod. Míra nadává a vstávání protahuje – co ho znám, tak to tak dělá vždy. Projíždí kolem 

nás koloběžkář Honza Marx. Vyjíždím sám, vím, že Míra pak zrychlí balení a dojede mě. Je to od něj takový 

folklór. Křeče pominuly a celkově se cítím mnohem lépe než včera. Docela to frčí. Stále prší a navíc je pěkná 

zima. Nadávám si, že jsem z výbavy odebral dlouhé rukavice. Na Božím daru chceme něco teplého. Vrchní 

v penzionu nám sice nejdříve vnucoval snídani formou švédského stolu za 120Kč, ale nechal se ukecat na teplou 

polévku a čaj. Po sjezdovce vyjíždíme na Klínovec. Sjezd do Kovářské je místy docela zajímavý – kluzké kameny a 

kořeny z toho dělají trialovou záležitost. Asi dvakrát jsme potkali chodce Ozogána, což nás deptá, přestože si 

uvědomujeme, že má jinou trasu (říkal, že si to zkrátil přes 

Německo). V jednom místě Míra prohlásil: „to netrasoval 

cyklista, ale houbař“. U Moldavy nás mile překvapí 

„soukromá“ občerstvovací stanice na chalupě. Teplá polévka, 

pití, koláč a nápis „1000miles – 100%sleva“. Ještě, že jsou 

nadšenci, kteří mají závod a závodníky rádi. Etapu jsme si s 

Mírou naplánovali tak, abychom stihli další den první ranní 

přívoz v Hřensku. Takže se nezdržujeme a šviháme přes 

Cínovec a Komáří vížku k Děčínskému Sněžníku. S jídlem se 

nezdržujeme, něco jsme si koupili v Kovářské, vodu 

doplňujeme kde se dá. Začíná být tma a my dojíždíme pod 

Sněžník. Tam nás odchytává organizační tým, a Yvča nás oslovuje: „Nazdar špinavci“. To to začíná, již druhý den 

jsme jako čuňata. Nahoru na Sněžník se nám nechce, bude 

tam v noci zima, tak spíme v pohodlí v přístřešku pro koně na 

pilinách. Celý den na střídačku pršelo. Zmokli jsme snad 

dvacetkrát. Celý den mi do pusy teče déšť smíchaný s potem a 

nudlemi. 

Ujeto 185km, nastoupáno cca3634m. 

 

 

 

 



Den 3. – 1.7.2014 

Budík mi zvoní ve 4:00hod. Zajímavá dovolená. Míra opakuje vstávací folklór, tak vyrážím na Sněžník sám. Dolů 

ze Sněžníku již jedeme spolu. Tedy nejedeme, ale neseme kola na zádech, protože kamenitá cesta se nedá jet ani 

tlačit. Traverzová cesta z Děčína do Hřenska nad Labem nám nedává nic zadarmo. Úzká pěšinka, bláto, kluzké 

kameny a kořeny, popadané stromy. Absolvuji svůj první pád. Nicméně to zvládáme a jsme před osmou hodinou 

u přívozu, kde potkáváme Peggy a Vlaďku. Ve Hřensku navštěvujeme snad jediný český obchod (ostatní jsou 

vietnamské) a milá paní prodavačka, která ví, o co jde, nám k nákupu potravin udělá i horký čaj. Jsme mokří a 

teplo nám zovna není. Labské pískovce jsou tou lehčí částí trasy. Široké, rychlé a hlavně „jetelné“ cesty. Míra 

trhnul řetěz. Poprvé jsem viděl opravovat kolo „ajťáka“. Nakonec jsem mu to musel udělat já, jinak by tam byl 

snad doteď. Po 70km jsme v Brtníkách, kde vím o příjemné zahrádce na tradiční oběd. První pořádné teplé jídlo 

od startu, a potom rychle do Šluknovského výběžku. Šluknovská patníková cesta přes nejsevernější bod ČR – 

Nordkap, je postrachem mílařů. Míra mi před ní ujíždí, 

takže nosím a tlačím sám. Doháním ho až po 

překonání výběžku. Dojíždíme Víťu Goroga, který se 

stavil na Veberově chatě, chtěl si na chvíli odpočinout 

na slamníku, a na tři hodiny tam usnul. Trochu jsme si 

s Víťou nerozuměli při odbočení a padám. Mám trochu 

ohnutou patku u přehazovačky, takže to na několikrát 

rovnám, než to začne fungovat. Míra s Víťou dostávají 

šílený nápad. Chtějí dojet do CP1. Já to odmítám jako 

nereálné a nechávám je jet. Vím, že musím jet své 

vyrovnané tempo, abych se neodrovnal. Takže jedu 

Lužické hory sám. Je již tma a mám hlad. Míjím Vlaďku, 

stele si v přístřešku u cesty. Před chatou Luž někdo 

stojí a na mé dotazy: můžu dostat polévku, pivo a je tu někdo z mílařů, mi odpovídá třikrát jo. Při vstupu dovnitř 

mám jasno, je tam Míra s Víťou a další tři. Přesvědčí mě, abych tam zůstal s nimi na noc. Alespoň se trochu 

vyspím a usuším. Počasí se už začalo lepšit, přestává pršet.  

Ujeto 159km, nastoupáno cca3397m. 

 

Den 4.  – 2.7.2014 

Vstávám klasicky ve 4 a vyrážím ve 4:30hod. Jedu sám v mokrém, oblečení ze včera neuschlo. Nad Hrádkem mě 

čeká výnos a snos kola kozí stezkou přes Popovu skálu. Těsně před CP1 je nachystaná oblíbená „Kopkova 

pastička“ – široká cesta vede z kopce dolů a neznatelnou odbočku do roští jsem přehlédl. Teprve po nějakých 

300m zjišťuji, že nejsem na trase a s nadáváním tlačím kolo zpět 

(později zjistím, že se to stalo každému). Následuje obtížná 

terénní vložka, a potom už dorážím po 50km asi v 10:00 na CP1. 

Jsem na 22. místě, což mi připadá jako úspěch. Na CP se moc 

nezdržuji, sním trochu rýžového nákypu, do kterého v noci 

napršelo a vyrážím dál s Vlaďkou. Pojedeme spolu víceméně 

celý den přes Jizerky a Krkonoše. V Jizerkách jsou zarostlé tlačící 

úseky, cesty kamennými koryty, ale i krásné pohodlné cesty 

Polskem na Jizerské louce. Pak je to rychlé - Harrachov, 

Mumlava, Zadní Plech, Dvoračky, Mísečky, Vodovodní cestou 

do Špindlu, nahoru na Strážné a přes Hříběcí boudu na Výrovku. 

Dojíždím Petra Tichého s Janou Doležalovou a následně Mirka Fraňka – Indiána. Tlačíme, jedeme, jak se dá, 

stoupání je nekonečné. Dám si večeři a zůstávám spát na Výrovce na slamníku v útulně horské služby.   

Ujeto 137km, nastoupáno cca3846m. 

 

 



Den 5. – 3.7.2014 

Od personálu máme u útulny připravený již od večera horký čaj v elektrické várnici, chleba a sýry. Díky, bylo to 

skvělé mít ráno něco teplého. Po snídani zabalím a chci vyrazit, když si všimnu prázdného zadního kola. 

Nadávám jak dlaždič, že jsem si toho nevšimnul dřív. Rychle opravuji a sjíždím dolů do Pece a nastupuji do 

stoupání na Pomezní Boudy a do polské části Krkonoš. Tam mě čekají hrubě vyštěrkované lesní cesty. Bolí z nich 

pekelně zadek. Po 40km mám zadní kolo opět prázdné - trn. 

Dávám druhou rezervní duši a jedu. U malé hospůdky na mě 

mává Petr s Janou, tak jdu na polévku a zalepím přitom 

alespoň své dvě děravé rezervní duše. Najíždím na trasu 

závodu MTB Trilogy Broumov. Hodně těžký kopcovitý úsek 

s trialovými pasážemi. Je tu bída s vodou. Jsem rád za 

studánku. Piji jako velbloud a naplním Camelbak. Objíždím 

Adršpašské skály do Teplic. Z Teplic opět po trase MTB Trilogy. 

Opět mi dochází voda. Naštěstí potkávám staršího bikera na 

vyjížďce. Fandí mi a dává mi plný bidon vody. Góry stolowe 

jsou nekonečně dlouhé cesty převážně přes zarostlé louky, ale 

dají se jakžtakž jet. Spěchám, abych se dostal zase do ČR, tentokráte již do Orlických hor. Stále jsem nedopitý, 

takže žebrám vodu v nějakém polském rekreačním zařízení. V Orlických horách je u trasy nádherně opravený 

bunkr, ve kterém bývá parta nadšenců. Měl jsem v plánu je požádat o nocleh – líbilo by se mi spát 

v prvorepublikovém bunkru, ale bunkr byl zamčený a bez posádky. Ve tmě se sjíždím s Víťou Gorogem a 

Michalem Veberem. Víťa není moc vybavený na spaní venku, takže sháníme přístřešek. Nakonec spíme v Orlické 

chatě U Rampušáka. V noci nám v zavřené chatě ohřejí dokonce párek, a ráno kvůli nám vstává majitel ve 4:00, 

aby nás vypustil ven. Tento den jsem měl trochu duševní krizi. Jel jsem většinou sám, dvakrát jsem bloudil a 

dvakrát spravoval.  

Ujeto 171km, nastoupáno cca4332m. 

Den 6. – 4.7.2014 

Začínám mít velké problémy se zadkem. Je rozedřený do krve, udělal se mi vřídek a mám rozedřená třísla do 

krve. Daň za jízdu v propocených a prosolených kalhotách. Vyjíždím s Michalem a Víťou, ale mám problémy 

sedět na sedle a jedu pomalu, takže je ztrácím. Jedu od Zemské brány podél Divoké Orlice. Normálně by se mi to 

líbilo, je to krásná cesta, ale bolest pozadí mi vše kazí. Nekonečným stoupáním najíždím pod Králický Sněžník. Po 

cestě je spousta pramenů, všude piji a doplňuji vodu, protože vím, že potom přijde suchá oblast Jeseníků. Cestou 

jsem potkal chlapíka na projížďce, jede kus se mnou a dává pokec. Jsem docela rád, protože už jedu dlouho sám. 

Nedostatek vody se projevil u kamarádů – dojíždím Michala, Víťu, Radima a Indiána. Jsou vyprahlí a nejede jim 

to. Báli se pít z pramenů. Výstup na Smrk a vrcholová hraniční 

patníkovka v borůvčí dává mým sedacím svalům zabrat. Navíc 

v borůvčí zase trochu bloudím. Přemýšlím, jestli jsem v tomhle stavu 

vůbec schopný dojet celých 1000 mil. Fyzicky jsem v pořádku, ale 

bolest zadku mě ničí. Závěrečná cesta na CP2 – cíl 500 miles – je 

obtížným terénem, ale víceméně z kopce. Konečně CP2, nikdo mě 

nevítá, nikdo nefotí, je to jiné než vloni a předloni. Vyzvednu si svůj 

balíček s krémy na zadek od doktora, vykoupu se, najím, udělám 

servis na kole, vyměním řetěz, a dělám zásadní rozhodnutí: kvůli 

zadku to přeci nevzdám. Přijíždí energií nadupaný Ondra Kubát – 

třicetiletý synovec mé kolegyně z práce. Nacpe do sebe obrovskou 

porci kachny se zelím a knedlíky, dorazí to borůvkovými knedlíky a 

vyráží dál. Já chci přespat a ráno vyrazit dál. Spáchám nožem malou 

operaci vředu na zadku a používám krémy od doktora. Usínám na 

dřevěné terase za prádelnou. 

Ujeto 116km, nastoupáno cca2798m. 



Den 7. – 5.7.2014 

Vzhůru na Dlouhé stráně. Je to ještě přes jeden rozcvičovací kopec. Jedu s Michalem Veberem. Nahoře musíme 

obejít pěšky nádrž, ale je to docela problém. Stejně by se nedalo jet, fouká tak silný boční vítr, že se nedá ani 

pořádně jít, jdeme našikmo a držíme kolo, aby neodletělo. Sjíždíme k benzince u Morávky, znám ji z loňska. 

Snídáme bagetu a horkou čokoládu. Následuje docela pohodový úsek kolem Slezské Harty, nádrže Kružberk a 

najíždíme do bývalého vojenského újezdu Libava. Pustý úsek bez vesnic, obchodů a hospod. Jen spousta 

dětských táborů. Po projetí újezdu narážíme na první hospodu pro chataře. S Michalem se okamžitě 

zastavujeme na polévku. Dojíždí Míra a Marek. Je už tma a nechce se dál, tak domlouváme nocleh na terase 

hospody a v klidu si dopřejeme i dvě pivka. Nakonec nás hostinský 

pouští na půdu, takže spíme komfortně.  

Ujeto 164km, nastoupáno cca3590m. 

 

Den 8. – 6.7.2014 

Vstáváme disciplinovaně ve 4:00 a po zabalení hned vyrážíme. Mírův 

vstávací folklór jako vždy. Cestou přes Hostýnské a Vizovické vrchy se 

roztrháme, ale odstupy jsou minimální. Nekonečná trasa bikemaratonu 

Drásal – bahno, větve, kořeny, kopce. Kilometry nepřibývají a ze 

snídaně, voda z pramene a sojový suk, není moc energie. Špatně jsem 

odhadl hromadu větví a ta mě posílá k zemi. Nic příjemného, mám 

sedřený bok a naražený loket. Ve Vizovicích se postupně sjíždíme a 

dáváme fajn oběd – střapačky se zelím mě nadchly. V sámošce 

kupujeme zásoby a vyrážíme dál. Vizovické vrchy mi daly hodně zabrat. 

Tlačení přes bahno a šutry. Přejíždíme s Michalem Pulčinské skály a 

míříme na hranici Slovenska. Výstupy na hraniční kamenité kopce o sklonu snad 40° mě berou všechnu sílu. Při 

tlačení se téměř dotýkám nosem země. Potkáváme fandu závodu, který tam dělá dobrovolnou občerstvovací 

stanici se slovy, že na CP3 nic nedostaneme. Nabízí nám sendviče, pití a varuje nás před dalšími kopci. Do CP3 je 

to pár kilometrů, ale hrozných. Nakonec vidíme v dálce na kopci rozsvícenou blikačku, která označuje CP3. 

Krásné místo, ale žádná voda, žádné jídlo, jen pití a stany na přespání. Navíc varování traséra před další částí. Nic 

optimistického. Dojíždí nás Ondra Kubát a zjišťuje, že má prasklý ráfek. Bude muset shánět servis.  

Ujeto 135km, nastoupáno cca3801m. 

Den 9. – 7.7.2014 

Vyrážíme s mírnými odstupy, ale víceméně spolu Míra, Marek, 

Michal a já. Strážovské vrchy jsou poměrně nudné, lesní cesty, 

bahno, žádné výhledy. V Čavoji nakupujeme jídlo v sámošce a 

konverzujeme s místním chlapcem, který se o nás zajímá. 

Dostáváme informaci, že tam sbírala nějakého mílaře s vnitřním 

zraněním rychlá záchranka. Později se dovídáme, že to byl Mirek 

Franěk – Indián, kterého ve sjezdu zachytil neoznačený drát 

ohrady. Dochází na varování z CP3 – výnos a výtlač na Malou 

Maguru (1101m.n.m.) a Velkou Maguru (1141m.n.m). Kamenité 

výstupy se sklonem střechy. Rveme kola nahoru všemi silami. 

Nohy na kamenech podkluzují. Posunujeme se tempem cca2km/hod.. Je to závod v tlačení a nošení kol. Ve tři 

hodiny odpoledne máme ujeto jen 53km. Potom ale začínají km přibývat a projíždíme Turčianské Teplice. 

Chceme dojet co nejdále pod Fatru s nejvyšším bodem závodu Križnou. Máme strach z medvědů, tak bušíme na 

osvětlenou chatu za Čremošnou s prosbou, jestli bychom nemohli přespat za plotem v přístřešku pro auto. Paní 

je hodná, říká, že medvěd tam chodí na jablka, jen když nejsou doma, přináší nám na noc lahev s horkým čajem 

a lahev kořalky na zahřátí. Jen si trochu cucneme a spíme. V noci mě budí medvěd, ale to jen Marek chrápe 20m 

od nás. Dostáváme informaci, že Mirek Franěk je prý v nemocnici na pozorování. 

Ujeto 102km, nastoupáno cca2740m. 



Den 10. – 8.7.2014 

Vzhůru do Fatry. Pro mě esteticky nejúžasnější část závodu. 

Pěkné počasí, krásné hory. Výhledy nic moc, je trochu zamlženo, 

ale i tak to stojí za to. Nádherný sjezd do Liptovské osady. A tam 

začíná to, čeho jsem se obával – déšť. Tedy chcanec. Tím pádem 

i spousty lepivého bahna. Musíme přejet napříč NízkéTatry do 

Liptovských KĽačan a pak už směr východ po úbočí Nízkých 

Tater. Marek sní o noci u veřejného termálního zřídla v 

Liptovském Jánu, ale v tom dešti se to nedá zvládnout. Nakonec 

jsme rádi za noc v penzionu v Demänovské dolině. Jsme 

promočení, zabahnění a zmrzlí, dokonce i trochu otrávení. 

Cestou měním brzdové destičky na zadním kole. V bahně 

odcházejí strašně rychle. Všechny mé časové plány jsou dešťem 

nabořeny, postup k cíli se výrazně zpomalil. Do cíle je to ještě 

350km. Začíná mě bolet levé koleno a achilovky.  

Ujeto 93km, 

nastoupáno 

cca2718m. 

 

Den 11. – 9.7.2014 

Vyrážíme v dešti a bahně dál na východ. Z Vysokých Tater vidíme 

občas zasněžené špičky. V Liptovském Hrádku nám brzy ráno 

nabízí v Campingu podporu – horký čaj a hemenex. Jen si musíme 

sednout na noviny na židli, jak jsme špinaví. Ale to nejhorší ještě 

přijde. Polní cesty rozbahněné deštěm. Před Spišskými Tomášovci 

to vrcholí. Jet se nedá, tlačit se nedá. Kola se obalila lepivým 

bahnem, vidlice se ucpaly a kola se přestala točit. Zkoušíme nosit, 

ale kolo s bahnem je moc těžké. Rukama odstraňujeme to nejhorší 

a zkoušíme tlačit jetelem a obilím, aby se to trochu očistilo. 

V Tomášovcích myjeme kola na hřbitově, aby se dalo alespoň 

trochu jet. Mám další defekt, tentokrát prázdné přední kolo. 

Projíždíme cikánskou vesnici před Spišskou Novou Vsí, a jsme rádi, 

že nám zůstala kola pod zadkem. Marek chce shánět penzion, já chci jet dál. Nakonec vyrážíme a dojíždíme do 

Poráčské Doliny, kde seženeme nocleh a hadici s vodou na umytí kol. Koleno je stále horší, ale musí vydržet.   

Ujeto 133km, nastoupáno cca2489m. 

 



Den 12. – 10.7.2014 

Ráno ve 4:00 budíček, rychle něco posnídat, vyměnit destičky v přední brzdě, namazat řetěz, zadek a vyrazit. Pro 

jistotu si beru jeden Ibalgin, snad to trochu otupí bolest v koleni. Do cíle je to 230km. Projíždíme brody 

v Poráčské dolině a studená voda nás dokonale probouzí. Začínáme 

nekonečný výstup na Plejsy, zpočátku tlačení v kamenech, potom 

dokonce jízda na nejlehčí převod. Nohy i tretry jsou ve vodě, díky 

mokré trávě. Ostatně 

je to tak po celý závod. 

Sjezd do Margecan a 

příjemná cesta kolem 

vodního díla Ružín na 

Hornádu. A zase 

stoupáme vzhůru, 

s nadějí na teplou 

polévku, na chatu Na Hrešnej. Tam nás čeká zklamání, nabídnou 

nám pouze Kofolu.  Kluky tam napadne „úžasný“ nápad. Nechtějí už 

spát venku, chtějí dojet do cíle na jeden zátah. Znám své meze, 

takže jim oznamuji, že já si pojedu svoje, ať jedou sami. 

V Kostolanech Nad Hornádom málem končím závod, když mě 

totálně ignoruje mladík s bejsbolkou na hlavě sedící v autě a 

zajíždějící do garáže. Mám co dělat, abych to v 45km rychlosti ubrzdil. Sprostě nadávám, ale je mi to prd platné. 

On je přeci pánem silnic, čučí jako jelito. Přejíždím Slanské vrchy a nahoře v sedle potkávám Michala s Mírou 

spravující defekt. V Banském dojíždím u obchodu Marka a domlouváme se na společné cestě alespoň přes 

brody. Přes Topľou nás GPS navede na mostek, Ondavu brodíme s vodou těsně pod zadek, Laborec je na tom 

podobně, jen je tam silnější proud beroucí kola a milióny komárů. Ve Vinném píšeme pravidelné večerní hlášení, 

sníme rohlík s paštikou, a doráží Míra s Michalem. Takže nakonec to s nimi přeci jen zkusím dorazit. Kupodivu se 

mi jede dobře, tak jedu v čele a ani si nevšimnu, že kluci opět řeší defekt. Jedu tedy sám, a čekám, kdy mě 

dojedou. Je už tma a sám v podhůří medvědího Vihorlatu, cestou přes louky a po lesních pěšinách, se necítím 

moc dobře. Potkávám lišku s liščetem, jelena, srny, 

nad hlavou mi pískají dravci.  V Remetských 

Hámrech raději čekám. Nechce se mi samotnému 

v noci do lesa. Ve čtyřech se jede přeci jen lépe. 

Vyděsí nás nepříjemné zvuky, naštěstí je to jen 

kňour chycený do klece. Kvičí a chce klec rozbít. Na 

jeho kamarády nečekáme a rychle mizíme. Pomalu 

se blížíme k cíli, ale opět přichází rozbahněná 

terénní uklouzaná cesta. Potmě je to lahůdka. 

Neodhadl jsem hloubku kaluže, a přední kolo mi 

mizí v hluboké díře. Letím přes řidítka. V euforii ale 

necítím žádnou bolest, vypadá to, že jsem v 

pořádku. Bolest se ozve až druhý den, a pár dní po 

závodě mě to trápí. Vyhozené, možná naprasklé žebro, doma mi to rovná dcera - fyzioterapeutka. Míra má 

těžkou krizi, často padá, nejede mu to. Chce přespat v sám v lese 20km od cíle a dojet ráno. To mu rozmlouváme 

a dotáhneme ho až na silnici. Tam už si poradí sám. Do cíle je to po silnici nějakých 10km, jedeme ve třech 

Michal, Marek a já.  Před Sedlicí nám jede naproti polícia, otáčí se a jede před námi jako čestný doprovod až do 

cíle. Ráno 11.7.2014 ve 3hod.20min. projíždíme cílovým obloukem. Jsme unavení, špinaví, hladoví, ale šťastní. Za 

15 minut doráží i Míra. Vůbec se mi nechce spát. Jsem plný adrenalinu a chci slavit. Pár cílových fotek nám udělá 

vítěz Martin Vít, kterého jsme probudili. Kamarádi jsou vymrzlí, tak dáme tři pivka a uléháme v čase, kdy jsme 

obvykle vstávali.  



Lehám si na zem v altánku v cíli a ráno mě potěší Yvča 

informací, že tam, co jsem měl hlavu, se vyskytuje asi 

metrová zmije. Hrabu se ze spacáku a Jéňa Kopka se 

smíchem říká: „to nám ta zmije pěkně vyrostla“.  

Ujeto 232km, nastoupáno cca4222m. 

 

Celkem jsem ujel 1715km a nastoupal cca39551m. 

Celé mi to trvalo 11dní 12hod. 20min.  

Předběžně 17-19. místo, ve veteránech 4.  

Konečné umístění 15.-17. místo, ve veteránech 4. 

(Úprava výsledků po DSQ a časové penalizaci) 

 

Co mi to dalo? Dalo to fyzickou bolest, únavu, hlad, 

žízeň, zimu, bahno všude, kolo zralé na generálku. 

Zároveň to ale dalo vyčištěnou hlavu, nádherná časná 

rána v lesích, horách, souznění s přírodou. Radost, když 

žíznivý objevím studánku, ospalý místo na spaní, 

hladový hospodu, krám nebo ochotné pomáhající lidi. 

Radost ze setkání s kýmkoliv po dlouhé jízdě v osamění. 

Seznámení se 

spoustou fajn lidí, 

kteří si ochotně 

pomáhají. A nakonec i 

pocit, že ještě něco zvládnu. 

Musím opakovat to, co říkám po každých „majlích“: nepochopí to ten, kdo to 

nejel. Byl jsem v cíli rozbolavělý a unavený, ale přesto mi přišlo líto, že to 

končí. Slíbil jsem sobě a svým blízkým, že už počtvrté nepojedu, ale začíná mě 

ten slib mrzet.   

Milan Jílek 



Váha naloženého kola – cca16,9kg (prázdné řidítkové pytlíky na jídlo) 

Plný Camelbak – 3,4kg + 3kg vody 

Jezdec – 85,0kg na startu, 81,5kg v cíli.  

Defekty a materiál: 3x jsem píchnul, ohnutá a narovnaná patka přehazovačky, brzdové destičky – 2 páry na obou 

brzdách, ztráta předního světla, ztráta blikačky, ulomené čidlo computeru.  

Fotografie na:   http://jilmi.rajce.idnes.cz/14_1000miles/ 

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

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

 

http://www.1000miles.cz/

