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Závislost na mílích se projevila na afterparty, a opět jsem se přihlásil. Tentokrát ale tvrdím, že je to opravdu 
naposledy. Pojedu po páté, v pětapadesáti a mám číslo padesátpět. Chtěl jsem sice číslo pět, ale již bylo obsazené. 
Po těchto mílích si dám oraz a další míle pojedu až pošesté v šedesáti. Možná... 
Zatím jsem se stále zrychloval, takže jsem doufal v další zrychlení a čas pod 11 dní. Navíc jsem chtěl za sebou nechat 
všechny ženské. Hodně bude záležet na počasí, to dokáže řádně změnit všechny plány. Plánoval jsem v přípravě 
najet 5000km do startu, snížení váhy bagáže a mé hmotnosti. Najeté km jsem splnil (5050km), váhu bagáže jsem 
přes všechnu snahu snížil pouze o 0,2kg a svou váhu jsem dostal na 83,0kg, což je letní normál.  
Start byl v Hranicích u Aše, jede se tedy na východ. Na start jedeme ve stejném složení jako vloni – Petr Tichý, Petr 
Jedlička a já. Dopravu zajistí autem Petr Tichý v sobotu, takže vše v pohodě. Týden před startem ladím kolo a 
rozhoduji se, že budu šetřit. Mám na pohonu (3 dokola střídané řetězy po 500km, pastorky, převodníky) již najeto 
asi 8000km, ale novou sadu dávat nechci, po mílích by byla na vyhození. Do CP2 si posílám řetěz na výměnu.  
Beru staré, děravé tretry, ve kterých už nejezdím – nové nechci zničit. Dávám do nich pouze nové hliníkové špunty. 
Trochu se bojím, aby to všechno vydrželo. Jinak normální údržba – nové brzdové destičky, repase vidlice, kontrola a 
promazání všeho, co se má hýbat.  
V Hranicích se potkávám se starými známými a jako každý rok hodnotím výbavu ostatních. Žasnu, jak mají někteří 
malou a lehkou výbavu (zejména Honza Tyxa), nechápu, 
jak mu to může stačit. Já jsem již nevěděl, co vyřadit, a 
stejně si připadám nabalený na těžko. Samozřejmě je tady 
také dost náklaďáků, většinou nováčků. Na start se chystá 
také tandem se slepým jezdcem – asi nebude řídit a bude 
sedět vzadu jako motor. Nechápu, jak chtějí zvládnout 
obtížné terény a nošení. Přenášet těžké tandemové kolo 
přes kameny, polomy apod. a nevědět kam šlápnout je 
podle mě nereálné. Pokud to zvládnou, tak smekám. 
Jsem nervózní a vůbec se netěším na start.   
 
 



Den 1. – 3.7.2016 neděle 
Překvapivě se začínám těšit. Tentokrát to vypadá, že obvyklý startovní déšť nebude. Vyrážíme na západ na Trojmezí, 

tam se teprve točíme směr východ, a začíná ostrý 
závod. Poměrně brzy se peloton roztrhal na 
jednotlivce. Na čtyřicátém kilometru začíná 
Kopkovsky pršet, na šedesátém chcát. Dojíždím do 
Kraslic ve 20.00, mokrý, zabahněný a prochladlý. 
Posílám povinnou večerní SMS a razím dále. Na 
začátek závodu mám plán stihnout limitující přívoz 
v Hřensku v pondělí večer. Jedu sám. Lehce mi střílí 
řetěz na pátém pastorku a to zvyšuje mé obavy 

z techniky. Noc proklepu zimou na stole v turistickém 
přístřešku cca8km před Božím Darem. Třas celého těla 
nedokážu zastavit. Prý bylo v noci 0°C, což není pro můj letní 
spacáček angíňáček ideální teplota. 
Ujeto 114km, nastoupáno cca2549m. Jízda 15:00-23:30 
 
Den 2. – 4.7.2016 pondělí 
Zvoní mi budík. Myslím si, že vstávám brzy, ale při vylézání ze spacáku mě již míjí osamělý mílař. Cesty v Krušných 
horách jsou jezdivé, převážně travnaté nebo šotolinové, rozhoupané nahoru dolů. Celý den jedu sám a užívám si 
zlepšující se počasí a krásu Krušných hor. Po překonání Děčínského Sněžníku se sjíždím se dvěma mílaři a společně 
spěcháme docela těžkou trialovou traverzovou cestou nad Labem k přívozu ve Hřensku. Cesta je nekonečná, 
přestávám věřit, že přívoz stihneme. Nakonec ho chytáme ve 21.10hod. (jede do 21.30). Na druhé straně Labe 
potkáváme další skupinku mílařů a společně si dáváme večeři v jediné otevřené hotelové restauraci. Je zima, jsme 
mokří a špinaví. Kolegové se rozhodují ubytovat se v hotelu. Já chci jet dál, přidává se Ondra a Němec Michael. 
Jedeme potmě Labské pískovce. S Ondrou končíme v listnatém lese kousek za Mezní Loukou. Michael jede dál.    
Ujeto 197km, nastoupáno cca3615m. Jízda 4:30-23:30 

Den 3. – 5.7.2016 úterý 
Noc byla překvapivě teplá. Vyspalí vyrážíme s Ondrou a 
brzy míjíme Michaela, který právě vstává u nějakého 
přístřešku. Ondra mi ujíždí, takže jedu sám obávanou část 
mílí – Šluknovský výběžek s nejsevernějším místem ČR 
Nordkapem. Terénní část výběžku zvládám odtlačit a 
odnosit za 2 hodiny. Jídlo si dávám ve Starých Křečanech ve 
vietnamské sámošce, kousek před Krásnou Lípou. Chytá 
mě pěkná bouřka, ale jedu dál. Pětkrát za sebou jsem 
zmokl a opět uschnul. Naštěstí je teplo. Dojíždím Ondru a 
jedeme spolu. V Lužických horách potkáváme dva bikery na 

vyjížďce. Jsou nadšení, že nás potkali, dělají nám pár fotek a přejí hodně štěstí. U chaty Luž si dáváme rychlou večeři 
(kovbojské fazole) a pospícháme na CP1. Opět jedu sám, Ondra je rychlejší, možná se i bojí mých kovbojských fazolí, 
a tak  si „vychutnám“ potmě nekonečnou terénní vložku těsně před CP1. Je totální tma a GPS žíla mě zavádí do 
místa bez cesty, doprostřed nějakého křoví. Vůbec nevím kudy se mám vymotat. Křečovitě se držím signálu a 
prodírám se křovím, až objevím cestu, po které dojedu do CP1. Překvapeně zjišťuji, že jsem dojel na 14. místě 
pouhé 2min. po Ondrovi. Jsem docela dost rozbitý a začínají mě bolet achilovky. Důsledek mého blbého nápadu 
sušit si první noc v Krušných horách mokré ponožky na nohách ve spacáku v teplotě prý 0°C. Spím ve stanu na CP1. 
Ujeto 165km, nastoupáno cca3697m. Jízda 4:30-23:10 



Den 4. – 6.7.2016 středa 
V noci na CP1 dojelo ještě několik mílařů. Ráno, když odjíždím, tak se objevují další. Ondra mi už neujíždí, jedeme 
celý den spolu. Musíme přejet Jizerky a za světla celé Krkonoše. KRNAP totiž zakázal jízdu na kole v noci. V noci prý 
můžeme jen tlačit, a to i po silničkách kudy naše trasa v Krkonoších často vede. Takže cyklista musí tlačit, ale auta 
tam mohou jet!!! Takže nám nezbývá než spěchat. Přes Jizerky vede trasa přímo po hranici skrz husté smrčiny. 

Cesta v podstatě neexistuje. Achilovky trápí čím dál 
víc. Nohy jsou stále ve vodě. V Harrachově nás vítá 
penzion Diana tabulí s nápisem podpora 1000mil. 
Zastavujeme se tam a dáváme si snídani. Vyžebrám si 
tam trochu Francovky a mažu si achilovky. Sháním 
lékárnu, ale je svátek. Kupuji si alespoň vyšší zimní 
ponožky, abych achilovky udržel v teple. Vyrážíme na 
klasická stoupání přes Krkonoše – Dvoračky, Mísečky, 
dolů do Špindlu, nahoru na Strážné, sjezd dolů, 
nekonečný výstup na Výrovku, sjezd do Pece (tam 
kupuji ve vietnamské prodejně Francovkovou mast)  

a dál na Horní Malou Úpu - Pomezní Boudy. Stihli jsme to za 
světla, takže si můžeme dát večeři a pokračujeme na Polskou 
stranu Krkonoš. Nechci už jet dlouho, rád bych trochu ošetřil 
achilovky a odpočinul si. Když se objevuje turistická budka na 
hranicích, tak s Ondrou neváháme a ubytujeme se. Mám černé 
myšlenky, jak to s těmi achilovkami zvládnu.   
Ujeto 116km, nastoupáno cca3555m. Jízda 5:20-20:50 
 
Den 5. – 7.7.2016 čtrvrtek 
Ráno je pěkná zima. Achilovky bolí, ale připadá mi to trochu lepší. Před Žacléřem nás u cesty překvapí tabulka 
„podpora mílařům“ a připravené občerstvení (nádivka a pití) od Luciána Otáhala – fajn snídaně. Ondra udjíždí a já si 

jedu sám své tempo s ohledem na zdravotní stav. Přes Královecký 
Špičák dál po stezičce na hranici s Polskem, po trati závodu MTB 
Trilogy. Pod Jánským Vrchem je úžasná studánka se svatými. 
Doplňuji vodu, a v duchu doufám, že je léčivá. Objíždím Adršpach 
a mířím do Broumovských stěn. V krátkém úseku na silnici mě 
málem urazí zrcátkem loket „ohleduplný“ řidič. Dělám na něj 
alespoň neslušné gesto a zmetek mě za odměnu ještě vybrzdí. 
V šedesátikilometrové rychlosti jsem měl co dělat, abych mu 
neskončil v kufru. Známé louky s vysokou trávou v Polsku u Gór 
Stolowych se dají docela jet, ale já se trápím. Navíc jsem na tom 

špatně s jídlem. Začíná se ozývat rozedřený zadek. Najíždím hladový do Orlických hor. V Šerlišském sedle 
v restauraci Hájenka mi dávají jídlo i po zavíračce. Orlické 
hory se dají přejet po pěkných cestách docela rychle. 
Projíždím kolem prvorepublikových opevnění, stezku podél 
Divoké Orlice do Pastvin, kde mě trasa vede do studeného 
stoupajícího údolí podél potoka. Je tma a zima. Rád bych už 
našel místo na spaní, ale nikde není kousek roviny, takže 
musím jet. Nakonec kousek roviny nacházím a snažím se 
usnout. Je mi pěkná kosa.   
Ujeto 149km, nastoupáno cca3641m.  
Jízda 4:40-22:15 



Den 6. – 8.7.2016 pátek 
Ráno jsem pěkně promrzlý. Nechce se mi vylézt ze spacáku, ale donutím se. Docela mi zkazí náladu, když po 2km 
přijíždím do Českých Petrovic s tabulkou u cesty: „Podpora mílařům – sprcha, nocleh, jídlo – č.p.41“. Vzpomínám si, 
že vloni tady byl ten samý nadšenec, který nám pomáhal. Moje blbost, že jsem nevěděl, kde jsem. Připadá mi 
hloupé budit ho v 5:00, tak jedu dál. Zachraňuje mě obchůdek v Prostřední Lipce, kde nakoupím jídlo, a paní 
prodavačka mi uvaří čaj. U Hubertova pramene udělám ranní hygienu. Dojde dokonce i na zuby. Dojíždí mě mílař, 

ale každý jedeme jinak. Na střídačku se 
nějakou dobu předjíždíme, ale potom utrhnul 
větví přehazovačku. Jedu pod Králickým 
Sněžníkem kolem vrchu Slamník s výhledem na 
rozhlednu Stezka v oblacích. Zkouším chladit 
achilovky v potoce, ale je to chyba. Šíleně to 
bolí, a trvá to ještě asi 2 hodiny, než se to 
trochu ohřeje. Zřejmě je na ně lepší teplo než 
chlad. Takže to asi nebude zánět. Zadek je již 
také ve stavu dost nepoužitelném.  

Dostávám se do Jeseníků a konečně dojíždím do CP2, 
kde mohu ukončit závod na 500mil. Hodně mě to láká, 
ale věta: „neblázni, jedeš špičku, přeci to nevzdáš“, mě 
žene dál. Jsem na 17. místě. Po krátkém odpočinku tedy 

vyrážím směr Dlouhé Stráně. Chci se dostat co nejdál. Déšť nečekám, tak se na noc ukládám u malé chatky na trávu. 
Chyba, v noci přišla bouřka a já rychle balím a schovávám se na vstupní schodiště pod stříšku. Je to plošinka 
cca1,0x1,4m vyskládaná z kamenů s výškovými rozdíly asi 10cm. Stočím se ve spacáku do embryonální polohy a 
snažím se nevnímat blesky a tvrdé kameny pode mnou. Škoda, že jsem na 500mílích neskončil.  
Ujeto 132km, nastoupáno cca3474m. Jízda 5:00-21:45 
 
Den 7. – 9.7.2016 sobota  
Ráno naštěstí bouřka umlkla. Chtěl bych dojet za 
dva dny do CP3, ale bude to dřina. Achilovky se 
snažím udržovat v teple, bolí, ale docela fungují. 
Horší začíná být zadek. Vyrážím do závěrečného 
stoupání na Dlouhé stráně a jedu kolem turistické 
útulny, kam jsem chtěl dorazit v noci. Škoda, že 
jsem to nezvládnul, měl bych lepší noc. Na 
Dlouhých stráních jsem sám, sleduji východ slunce 
za Pradědem. Fouká silný studený vítr. Celý den 
jedu sám kolem Slezské Harty a přes vojenský 
prostor Libavá. Zhruba 165km před CP3 se vyřádil 



trasér. V místě, kde je špatný signál GPS vede trasu mimo cesty různými křovinami a bahnem po těžbě. Těžko 
hledám kudy jít. Někteří traséři asi soutěží o to, kdo nás pošle do většího sajrajtu. Zřejmě si myslí, že nás to baví. 
Pitomci. Na noc dojíždím kus pod Hostýn a usínám na kraji obilného pole.   
Ujeto 164km, nastoupáno cca2986m. Jízda 4:30-21:50 
 
Den 8. – 10.7.2016 neděle 
Mám krizi. Achilovky bolí, zadek trpí a to mě čeká trasa přes Hostýnské vrchy, Vizovickou vrchovinu a Karpaty. Kus 
před Vizovicemi zřídili podpůrný bod bývalí mílaři z Valašska – VALACHY RELAX ZONE. Táboří na louce, povzbuzují a 

pomáhají. Láďa Barnet mi zatejpoval achilovku, dostal 
jsem nějaké buchty a vodu a povzbuzen jsem vyrazil dál. 
Díky. Nejraději bych tam s nimi zůstal. Cesta vůbec 
neutíká. Tlačím, jedu, nahoru, dolů, stále dokola a 
kilometry neubíhají. Jsem unavený a nedávám pozor, 
padám z úzké cestičky ve stráni dolů na levý bok. Naštěstí 
o kousek míjím pařez, takže si pouze natluču zápěstí. Na 
hranicích se Slovenskem čeká na nějakého mílaře, prý už 4 
hodiny, slovenský biker. Jede chvíli se mnou, radí, kde 
najdu vodu a jaký mě čeká terén. Dva brutální, kamenité  
kopce a pak už to prý půjde. Při sjezdu z Karpat slyším 

divný zvuk z přední brzdy – destičky v háji. Vyměním je za nové, a po ubíjející, cca15km, kamenité cestě podél Váhu, 
dorážím na 15. místě ve 20:00 do CP3. Dál už dnes nechci. Zůstanu tady na 
noc. Je tady Rumový Přéma, tak si s ním dám povinného panáka a jdu spát. 
Dojíždějí další mílaři.  
Ujeto 130km, nastoupáno cca3579m. Jízda 5:00-20:00 
 
Den 9. – 11.7.2016 pondělí 
Dnes mě čeká postrach Slovenské části – Magura. Ranní cesta začíná 
Strážovskými vrchy, bukovými lesy po lesních svážnicích přes popadané 
větve. Pokračuje přes krásné horské louky kolem chaty Baske. Na Homolke 
dokupuji tyčinky. Kousek před Čavojem jsem píchnul zadní kolo, hřebík jako 
hrom. Opravuji a zároveň měním brzdové destičky v zadní brzdě. V Čavoji se 
u obchodu najím. Čekají tam na mílaře místní kluci a varují před Magurou. Já 
ji znám, vím, co mě čeká. Neskutečně dlouhé a prudké tlačení v pohyblivém 
kamení do výšky 1141m. Nahoře mě čeká překvapení – fandové tam vynesli 
bednu s plechovkovými pivy k dispozici mílařům. Beru si Radlera a pouštím 
se do kamenitého sjezdu. Chci dojet co nejdál do Veľké Fatry před noční 
zakázanou oblast kolem Križné. Projíždím Turčianské Teplice, sjíždím se 
s mladými kluky Peterem a Lacem a pokračujeme společně hledat bezpečný nocleh. Na chatě Bartoška nás 
nepříjemně vyhazují zpod smrku u parkoviště. Balíme spacáky a přesouváme se kus dál na louku. Naštěstí nás 
méďové nechali v klidu. Na personál Bartošky si později stěžovalo více závodníků.   

Ujeto 106km, nastoupáno cca3404m. Jízda 5:10-21:10 
 
 
 
 
 
 
 
 



Den 10. – 12.7.2016 úterý 
Vyrážím sám na Križnou – nejvyšší bod závodu - 1574m. 
Docela to jde, jen fouká silný studený vítr. Výhledy jsou 
úžasné. Sjíždím do Liptovské Osady a spěchám bez 
zastavení dál. Zadek je čím dál horší. Musím ale přejet další 
noční zakázanou oblast v Nízkých Tatrách. Dostávám se 
přes Ráztocké sedlo a bez vody a jídla dojíždím v těžké krizi 
v 15:00 do Liptovských Kľačan do místní hospůdky. Zadek 
neuvěřitelně bolí, dokonce i při tlačení, jak se šoupou 
odřeniny o vložku kalhot. Převlékám se z cyklistických 
kalhot do volných šortek, mažu zadek, dávám sedlo o 
10mm níž a přemýšlím o konci. Nadávám si, že jsem 
neskončil na 500 mílích. Dojel jsem již 4x, tak bych mohl jednou skončit v polovině. Do cíle to je ještě 350km. 
Objednávám si pizzu, pivo a hledám v GPS kde je nejbližší železniční stanice. Depka jako hrom. Po 4 pivech se 
v 18:00 rozhoduji, že pojedu po trase dál a nádraží najdu cestou. Dojíždím Blanku s Tomášem a jedu chvíli s nimi. 
Jedu jen ve volných šortkách, bez vložky. U Liptovského Mikuláše se najíme a usteleme si v přístřešku ve sportovním 
areálu. Naštěstí, protože v noci přichází silná bouřka s lijavcem. Silný vítr v noci shazuje kolo Blanky a to mě řidítky 
neomylně trefí do stehna těsně nad kolenem. Ráno tam mám pěkného koňara. Tomáš v noci chrápe, tak 
zacloumám se stolem, na kterém spí. Ráno mi sděluje, že se pěkně vyděsil, myslel, že je to medvěd. 
Ujeto 97km, nastoupáno cca2787m. Jízda 5:30-22:15 

Den 11. – 13.7.2016 středa  Ráno již neprší, ale všude je 
klouzavé bahno. Rozdělujeme se a já jedu zase sám. 
V Liptovském Hrádku kupuji jídlo a spojuji se s Jakubem a 
Katarínou. Absolvujeme společně cestu kolem Čierného 
Váhu a těžký výstup na Kozí Kameň 1255m. Sestup je 
snad ještě horší. Je to nový kopec přidaný do trasy. Je 
neuvěřitelně těžký, ale je tam nádherně a úžasné výhledy 
do kraje jsou odměnou. Povedlo se nám přejet za sucha 
obávaná pole před Spišskými Tomášovci a dorazili jsme 
do Spišské Nové Vsi. Katarína má podobné problémy jako 
já, takže si spolu kupujeme náplasti na proleženiny a 
doufáme, že našim zadkům trochu pomůžou. Na obědě 
se potkáváme s partou 4 mílařů, jsou již po jídle a usínají 
na stolech. 
Potřebujeme 
ještě přejet do 
20:00 noční 
zakázanou oblast 
v Poráčském 
údolí, takže 
pospícháme. 
Oblast jsme včas 

přejeli, v Poráčském potoce jsme udělali hygienu a použili první náplasti. Je 
to trochu lepší, takže doufám, že dojedu. Všech nás 7 se sjíždí ve Slovinkách, 
kde si domlouváme nocleh na kryté terase u hospody. Vypadá to na bouřku, 
tak se nám dál nechce. Jen dva Slováci vyráží do tmy. Pokud je chytila v lese 
ta bouřka, co přišla, tak bych nechtěl být na jejich místě.  
Ujeto 132km, nastoupáno cca2517m. Jízda 5:30-21:50 
 
 



Den 12. – 14.7.2016 čtvrtek 
Budík nás budí ve 3:45, ale docela dost prší, takže se nám hned nechce. Čekáme, jestli přestane. Nepřestalo, takže 
vyrážíme v 5:00 na dlouhý kamenitý výtlač na Plejsy, zase do výšky kolem 900m. Prší, všude je bahno. Dojíždíme do 
Margecan na snídani a jsme jako prasata. Kolem vodního díla Ružín na Hornádu pokračujeme směr chata Hrešná. 

Tam dorážím za deště, ve 12:00. Dále nás čekají rozmoklá slovenská 
pole. Běs a hrůza. Toho jsem se obával, již jsem to jednou zažil. Kola 
se obalila bahnem a netočí se. Tlačím silou kolo s netočícími se koly 
z kopce. To, co se dá za sucha přejet za dvě hodiny, nás stojí spoustu 
sil a času. Naštěstí se dá kolo umýt v potoce. Několikrát zastavujeme 
a odstraňujeme bahno, klacky, rukama, v kalužích. Přes Veľké Brdo 
do Banského a rychle na brody. Ondava byla bez problémů, ale 
Laborec se ukázal. Voda se zvedla prý o 40cm. Proud je silný, vodu 
mám nad pupek. Naštěstí jsem si dal foťák nahoru do batohu. 
Výhoda je, že jsme se u brodu potkali 4, takže si pomáháme s koly na 
prudký břeh. Je to hnus. Objevují se dva Slováci, kteří nás opustili ve 
Slovinkách. Jednoho prý málem vzala voda a je celý zmáchaný. Naše 
mokrá skupinka dorazila do Vinného k otevřené krčmě. K jídlu mají 
jen brambůrky, buráky a slané tyčky. Všechno jim vyžereme a 
uléháme na betonové terase u krčmy. Kdyby začalo pršet, je tu 
slunečník.  
Ujeto 145km, nastoupáno cca2733m. Jízda 5:00-23:00 
 
 
 

 
 
Den 13. – 15.7.2016 pátek 
Ráno se rozjíždíme jednotlivě. Odjíždím předposlední, 
před Ondrou. Dnes se dostanu do cíle a na umístění již 
tak nějak rezignuji. Mám před sebou 80km do cíle přes 
Vihorlat. Fouká silný studený protivítr. Zadek mě nutí jet 
skoro pořád ve stoje. Trápím se, ale vidina cíle mě žene 
dopředu. Cestou začínám usínat, tak si na chvíli sednu na pařez. Usnu a spadnu z něj. Nacpu se hroznovým cukrem 
a vyrážím dál, hlavně ať to už mám za sebou. Míjím u potoka odpočívající Katarínu a Ondru. Kdybych se u nich 
zastavil, tak se už nerozjedu. Posledních 12km do Sedlice je už po silnici. Cíl 12:05. Chce se mi brečet. Tentokrát mě 
to stálo hodně sil a bolesti, ale jsem v cíli.  

Ujeto 80km, nastoupáno cca1556m. Jízda 4:30-
12:05. 
 
Nesplnil jsem si žádný vytčený cíl: neudělal jsem si 
rekord v čase ani v umístění, přestože jsem závod 
dobře rozjel, nesplnil jsem ani cíl, nenechat se 
porazit žádnou ženskou. Bylo to těžké rozloučení 
se závodem. Achilovky, zadek, bláto a počasí 
v konci závodu z toho udělaly hodně bolestivou 
záležitost. Ale nevzdal jsem to a dojel. Takže i tak 
to má pro mě ohromnou cenu. Zážitek nemusí být 
nutně pozitivní, hlavně když je silný. A to byl.  
 

 



Celkem jsem ujel 1727km a nastoupal cca40093m. Celé mi to trvalo 11dní 21hod. 5min.  
Předběžně 20.místo, ve veteránech 8. místo. 
Konečné umístění 19.místo, ve veteránech 8.místo. 
(Úprava výsledků po DSQ a časových penalizací. Takže jsem si polepšil a nakonec mě ženská neporazila.) 
Jsem týden doma. Mám oteklé nohy, bolí mě achilovky a nemůžu si pořádně sednout. Na kolo se mi nechce. Ale na 
míle vzpomínám stále. Sleduji, jak dojíždějí další závodníci a těším se na pokec na afterparty.  

Mílím zdar!  
Milan Jílek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Váha naloženého kola – cca17,3kg  
Camelbak – 2,9 + 3kg vody 
Jezdec – 83,0kg na startu, 78,0kg v cíli.  
Defekty a materiál: pouze 1x hřeb v předním kole, brzdové destičky  
Fotografie na:   http://jilmi.rajce.idnes.cz 
Stránky závodu:   http://www.1000miles.cz 
Stránky klubu SAC Bělá pod Bezdězem se článkem a fotkami:   http://www.sacbela.cz 


