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1000 MILES ADVENTURE

1. den 3. den
131 Daniel Kuthan (261,51 km): Už nikdy 
nebudu tvrdit dětem, že výlety na kole jsou 
v průměru po rovině.

18 Patrik Mach (234,80 km): Tyhlety výlety 
s kolem jsou snad lepší než s babou, kolo 
dokáže celej den nepromluvit, ořech si notuje jen 
monotónní popěvek, a když mám chuť na kolo vlézt, 
tak neřekne „Nech mě!“

70 Ladislav Stach (513,87 km): Je to v háji, 
když zastavím, tak už na mě sedají mouchy.

7 Tomáš Habel (299,41 km): Jak praví 
klasik – stal jsi se jedním z pokorných a tvoje 
píseň písní bude hořkost potu, sůl v očích a bolest 
v odříkání…viď, brachu!

15 Radek Paulín (518,44 km): Dnes po CP1 
nastal mordor na hřebeni Jizerek (vítr, déšť, mlha 
a 5 °C, vše bylo zavřené a nebylo se kam schovat). 
Zachránila mě až chaloupka nad Kořenovem. Teď 
pension…

102 Tomáš Vopálenský (445,54 km): Jedeme 
do CP1. Přijde mi, že trať je k účastníkům akce 
místy až škodolibá.

131 Daniel Kuthan (379,42 km): Takhle 
nenaklepáváme ani řízky k obědu, jako tenhle 
dnešní výlet naklepal moje půlky.

54 Rostislav Havelka (514,02 km): Netušili 
jsme, že nám cesta z CP1 do Harrachova, která 
normálně trvala 3,5 hodiny, zabere 6 hodin. Měli 
jsme tak zmrzlé prsty, že nešlo ani řadit převody, 
natož psát na mokrém telefonu.

141 František Štrupl (644,79 km): Nebe dnes 
nade mnou zaplakalo a já (nedobrovolně) 2x políbil 
zem. Silnější sepětí s přírodou si těžko dokážu 
představit!

83 Jiří Dolejš (620,63 km): Peklo… Celý den 
v dešti… 6 až 10 stupňů… Konečně pravé Míle…

67 Michal Laifert (608,00 km): Počasí tomu 
dnes přidalo. Ve sjezdech jsem si občas zakřičel. 
Překvapivě to i trochu zahřálo.

154 Ivan Nový (557,81 km): Dnes píchnuté 
kolo, zlomený šroub na uchycení zadní stavby 
a nezaprší a nezaprší. Velké díky za rychlou 
reakci p. Verbovi z firmy Eleven při opravě kola 
a také obsluze restaurace Skysport v Kořenově za 
poskytnutí servisního zázemí. Jen pro upřesnění 
s tím deštěm – od rána jsem promoklý až na kost 
a zítra to podle předpovědi nebude jiné.

180 Jan Kašpar (552,22 km): Heslo dne: Není 
špatné počasí, jen špatné oblečení. Nocujeme 
v hotelu ve Strážném, zítra se uvidí.

47 Antonín Valeš (544,52 km): Jdu spát. Totál 
promočený. Zítra pokračuji.

2. den

150 Leoš Křivánek (544,46 km): Déšť, zima 
a zánět achilovky. Zůstal jsem ve Špindlu, snad 
odpočinek pomůže.

105 Jindřich Prchlík (483,82 km): Lidi ztrácím 
přehled o čase. To už je podzim?

4 Pavol Anderko (696,80 km): Dnes stačí, 
aj zajtra je deň. Aj pozajtra. A aj po pozajtra 
a Ukrajina ešte ďaleko.

32 Petra Bauerová (608,10 km): Děkuji všem 
kolegům, co mě dneska pomohli dotáhnout na 
všechny kopce poté, co mě našli v půlce kopce, jak 
si hledám vlak domů. Díky za každou vyslovenou lež 
typu „už jen kousek nahoru a pak to bude z kopce“.

4. den
70 Ladislav Stach (776,48 km): Začínám 
vážně přemýšlet o elektrokole.
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Prázdninová projížďka 
v podzimní nepohodě
připravil Libor Procházka foto Anna Kopková a Tomáš Srb

UŽ V MINULÉM ČÍSLE JSME VÁM PŘINESLI KRÁTKOU ZPRÁVU OHLEDNĚ VÝSLEDKŮ 
1000 MILES ADVENTURE. DOMNÍVÁME SE ALE, ŽE ZÁŽITKY Z TOHOTO ZÁVODU BYLY 
PRO MNOHO ZÁVODNÍKŮ NATOLIK SILNÉ, ŽE JSME VÁM CHTĚLI ASPOŇ KOUSEK 
Z NICH ZPROSTŘEDKOVAT. JAK OBRAZOVĚ, TAK POMOCÍ SMS ZPRÁV, KTERÉ POSÍLALI 
Z TRATI. VYBRALI JSME TY, KTERÉ SE NÁM ZDÁLY BÝT NEJVÍCE AUTENTICKÉ 
A VYSTIHUJÍCÍ DANOU ATMOSFÉRU.

Letošní ročník závodu 1000 Miles Ad-
venture, který již tradičně startoval první 
prázdninovou neděli, byl výjimečný. První 
výjimečnost spočívala v tom, že se konal po 
desáté a měl se nést v duchu oslav. Pořada-
telé připravili i výjimečnou trasu na 2020 
mil, která měla být jen v rámci této oslavy, 
a spočívala v tom, že kdo nebude mít dost 
v cíli trasy na 1000 Mil, která končí v nej-
východnější obci Slovenska Nová Sedlica, 
dostane do navigace trasu zpáteční, která 
vede podél jižních hranic zpět na začátek 
do nejzápadnější obce v Česku! Bohužel si-
tuace kolem koronaviru nebyla příznivá a do 
poslední chvíle se nevědělo, zda bude mož-
nost vůbec Míle vést na Slovensko. Proto 
se speciální trasa 2020 přesunula na pří-
ští ročník. Nakonec se podařilo uspořádat 
aspoň klasické Míle na plnohodnotné trase 
přes Česko a Slovensko.

Ale i tak byl ten letošní ročník výjimeč-
ný. Zatímco v posledních letech přálo zá-
vodníkům počasí a padaly rekordy v počtu 
těch, kdo zvládli celou trasu, letos to bylo 
přesně naopak. Na startu v Hranicích u Aše 
stálo 5. července 158 odhodlaných dob-
rodruhů, cíl v Nové Sedlici však vidělo jen 
46 z nich! Léto je velmi deštivé a ujet v ta-
kovém počasí trasu dlouhou 1668 km v te-
rénu není snadné. Blátivé cesty jsou jen 
těžko schůdné, promočené oblečení a boty 
ne úplně pohodlné a s ohledem na to, že je 
není kde sušit, to jednomu na chuti k po-
kračování nepřidá. Závod 1000 Miles lze 
ukončit i na poloviční metě 500 mil, což 
letos naopak využilo rekordní množství 
76 účastníků, chuť a vůli pro další cestu 
našlo jen málo ze startujících…

Níže připojujeme vybrané autentické 
zprávy z trasy. Každý účastník posílá večer 

povinnou SMS se svou pozicí a může připo-
jit nějaký vzkaz. Většina z nich se letos mo-
tala kolem počasí. Pro zajímavost nechává-
me i aktuální ujetou vzdálenost v momentě 
odeslání SMS, je tak vidět zvětšující se roz-
díly mezi účastníky v průběhu času.

Ale vzkazy v SMS nehovoří jen o špatném 
počasí, z mnohých se dá vyčíst i vděk za 
nezištnou pomoc fanoušků, kolegů či úplně 
cizích lidí, což je jedno z krásných pozná-
ní každého účastníka závodu. A také to, že 
vlastně ty nejtěžší momenty jsou nakonec ty 
nejsilnější, které v každém zůstanou hlubo-
ko zapsány. Prostě zde maximálně platí kli-
šé: cesta je cíl!

SMS ponecháváme v původním zně-
ní, i to vypovídá o psychickém či fyzickém 
stavu toho kterého účastníka v momentě 
psaní…

 ■
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8. den

23 Martin Kulda + Antonín Bulíček (1002,00 
km): To, že jsme na Moravě, jsme teď poznali 
naživo. V Klokočí v pondělí v šest hodin odpoledne 
je v hospodě tancovačka a půlka vesnice je našrot. 
Hned po povinné SMS jdeme tancovat s paní 
hospodskou. Tandemáci

8 Milan Vorlík (1143,30 km): Konečně 
Slovensko, snad potkám medvěda, jelikož už to 
začíná být nuda, furt jen z kopce do kopce a žádná 
akce. Leonardo DiCaprio, když potkal medvěda, tak 
za to dostal Oscara. Teda jestli vůbec na Slovensku 
nějaký medvěd existuje a není to jen kampaň.

70 Ladislav Stach (1384,36 km): Hlavně 
nesmím na Silvestra zapomenout vypnout počítač, 
hlavně nesmím zapomenout vypnout počítač, 
hlavně nesmím zapomenout vypnout počítač…

126 Jan Kopka (1594,36 km): Zrovna večeře 
tady v krčmě na východě, pivo a pytlík arašídů. 
Pokud byste měli ještě hlad, přidaj vám borovičku. 
Takže radši budu jíst jen do polosyta. Před sebou 
mám nejspíš poslední noc. Hurá a zároveň škoda!

1 Petr Ozogán (838,75 km): Protože jsem 
nenašel důvod se na to vykašlat, jdu dál na 
slovenskou část.

23 Martin Kulda + Antonín Bulíček (1095,54 
km): Omylem mi v obchodě vypadla z batohu 
ponožka. Paní statečně neomdlela, ale hned za 
námi ten svůj obchod zamkla. Tandemáci

9. den

10. den

149 Vladimír Synek (838,63 km): 500, končím. 
Původně jsem chtěl skončit kvůli stáří, ale kvůli 
včerejšímu pádu mohu skončit kvůli úrazu. Všem 
děkuji za podporu.

126 Jan Kopka (1663,96 km): Jsem v cíli. 
Letošní Míle nebyly snadný, ale byly přesně takové, 
jak mají být. Sluníčko, déšť, horko, zima, mlhy, že 
nebylo vidět na 2 m. Ale hlavně jsme opět zažili 
dobrodružství, bezmoc, vyčerpání i euforii, byli 
součástí přírody. A především ten čas měli jen sami 
pro sebe, což v běžným životě jde jen těžko.

102 Tomáš Vopálenský (1416,33 km): Déšť 
a zima, všechny speciální značkové oblečky 
a doplňky jsem zrušil. Jedu v pytli na odpadky, 
mikrotenových pytlíkách na svačinu na nohách 
a rukavicích z benzinky na rukou. To, co bychom za 
sucha proletěli za čtyři hodiny, zdoláváme celý den. 
Dneska jsem si začal přát, ať už jsme v cíli.

8 Milan Vorlík (1669,64 km): Tak a co teď 
s načatým životem? Děkuji všem za podporu.

32 Petra Bauerová (1669,64 km): Jsem 
v cíli! Chtěla jsem si někam průběžně zapisovat 
myšlenky, pocity a příběhy, abych si pak vše 
vybavila. První tři dny nebyl na zápis čas a na CP2 
jsem zjistila, že se mi zápisník totálně rozmočil 
a šel do koše. A možná to ty zážitky a pocity 
vystihuje vlastně nejlépe. Skvělé to bylo díky všem 
organizátorům, dobrovolníkům, podporám!

116 Pavel Horák (1265,04 km): Po ránu 
pořádná rozcvička na Maguru, nezklamala, je to 
pořád postrach mílařů. Nahoře pěkná hřebenovka, 
delší sjezd do Kanianky a dlouhý výšlap přes 
kopeček do Turčianskych Teplic. Tam bravčový 
rezeň, doplnění zásob a směr Krizna. Na Královu 
Studnu to docela jelo, nebylo horko, fajn. Polívka, 
pivo, kafe a jdem na Križnou. Fouká, chladno, za 
50 min jsme nahoře a čeká nás sjezd dolů. 10 km 
z kopce, na začátku rozbíječka na turistické trase, 
oči vytřeštěné, ruce unavené, brzdy mají co dělat, 
no nic moc. Dojeli smě v pořádku, večeře, pivko 
a borovička na uvolnění svalů.

11. den

12. den

105 Jindřich Prchlík (1429,13 km): Přeplul 
jsem na kolobce hřeben Nízkých Tater. Nikdy bych 
nemyslel, že je to možné. Samozřejmě celou dobu 
vodou chlazený motor.

74 Jiří Vaculík (1669,64 km): Dnes na pohodu, 
do cíle. Dvě snídaně, v Roztoče super bufet 
s konzumem. V cíli milé setkání s rodinkou. Povedlo 
se to parádně. Nebojím se to srovnávat s prvním 
ročníkem, jen jsem o dekádu zkušenější a podle 
toho to i dopadlo, bez zdravotních komplikací 
na první dobrou, šťastný v cíli dlouhé koloběžky! 
Zelené tričko se stane realitou! Díky, Liborové, za 
uvítání v cíli!

13. den

180 Jan Kašpar (1669,64 km): Finish! Co říct, 
dokázali jsme to; přes všechny fyzické, psychické 
i technické potíže (třeba defekt 25 km před cílem). 
Velké díky všem podporovatelům! Díky tejpu na 
koleni, díky němuž jsem dojel. Díky všem dobrým 
lidem po cestě, kteří nám pomohli! A velké díky 
parťákovi, který mě dotlačil až do cíle! A díky 
organizátorům a lidem na CP. Zážitek nepředáš, 
takže jestli chcete vědět, jaké to bylo, zajeďte si to!

102 Tomáš Vopálenský (1669,64 km): Jsem 
v cíli a jsem za to rád. To, jak byly letošní Míle 
těžké, snad nejde sdělit. Dneska jsem poprvé viděl, 
jak vypadá ještě rostoucí houba v lese ze spodu. 
To, když jsem už asi popáté upadl v moři bláta 
ústy k zemi. Dopoledne jsem se ještě snažil držet 
rovnováhu, odpoledne už jsem padal schválně, 
abych si aspoň chvilku odpočinul. Když nad tím 
tak přemýšlím, asi se mi stejně bude po těch 
uplynulých 14 dnech trošku stýskat. Díky moc 
Jeníkovi a všem, co nás podporovali!

14. den

05 Jindřich Prchlík (1669,64 km): Přátelé, 
kamarádi. Vaše utrpení u pc tímto končí, stejně 
jako já v cíli.

58 Jiří Rumler (1231,81 km): Na Maguru jsem 
doma zapomněl žebřík. Zítra Križna.

15. den

16. den

58 Jiří Rumler (1669,64 km): CÍL. Poslední den 
nezklamal, déšť, bláto, vedro. Zvládl jsem to i díky 
Veronice a Fandovi – skvělí parťáci, s kterými jsem 
jel od CP2, a i díky vám všem, co jste mě sledovali 
a podporovali.

162 Štěpán Kříž (1669,64 km): Jsem v cíli, prý 
teda jen v půlce, ještě zbývá druhý směr. Děkuji 
hlavně mé ženě Dáše, že to se mnou vydržela toho 
půl roku příprav na Míle, mým dětem Honzíkovi 
a Barunce a všem, kteří mi během cesty vyjadřovali 
podporu. Děkuji za silný zážitek, který se nedá 
srovnat s ničím, co jsem dosud prožil.

21. den

145 Veronika Gondžalová (1669,64 km): 
Finish 1000 Miles, jupí. Díky parťáci! Jiří a Franta, 
super chlapi! Velký respekt všem, co dorazili do 
cíle. Pro mě to byla velmi dlouhá a intenzivní 
dovolená, nádherné utrpení, nádherné zážitky. 
Prostě 1000 Miles!

1000 MILES ADVENTURE

64 Cykloturistika 6/2020

176 Jaromír Jirka (581,36 km): Dnes jsem 
zjistil dvě základní informace: Na co máme zrcátko, 
abych se mohl podívat na zadek, ale to se bojím, 
a ráno, že nejlíp se mi sedí na záchodě, tam nic 
nebolí.

63 Milan Hosák (470,59 km): Jsem OK, ale 
dojezd do CP1. Jendo Kopko, měl jsem tě rád. Měl!

126 Jan Kopka (1012,50 km): Dnes paní na 
pumpě: „Jak to, že jedete tak pozdě, my jsme 
bagety pro mílaře nakoupili už před týdnem 
a nemohli se jich pak zbavit.“

136 Josef Šnobl (865,76 km): Kolo má nový 
řetěz a destičky, já vlka a klíště. Jinak vše OK, 
jedu dál.

5. den

156 Radek Maťha (865,00 km): Podělaný 
gufero, odešel mi volej z levý nohy, domazávám 
zvenku, dík za super podporu na CP2!

4 Pavol Anderko (838,75 km): V diaľke už 
vidím Trenčiansky hrad a cítim bryndzové halušky.

34 Tomáš Doležal (820,01 km): Myslel jsem, 
že dneska dám CP2, ale zastihla mě venku brutální 
bouřka, a tak to balím cca 20 v km před CP2 a spím 
v horské boudě. Dnes moc děkuji Pavlovi a Jardovi 
za psychickou pomoc. V noci jsem celou noc běhal 
na záchod, měl strašnej průjem, ráno jsem to chtěl 
zabalit. Kluci mě povzbudili, ať pokračuju. Potom 
moc díky Mirkovi z Petrovič. Potkal mě v totální 
depce, nabídl mi, ať se u něj zastavím, že mě dá do 
kupy. Fakt se mu to podařilo. Odpoledne jsem už jel 
tak, jak si představuji.

154 Ivan Nový (904,97 km): Dnes to tedy bylo 
o život. Výstup na Dlouhé Stráně, pouze 66 km 
a celých 6 hodin jízdy pouze v dešti. Neskutečně 
zima při sjezdech. Měl jsem pocit, že i moje kolo 
mělo zimnici – třáslo se stejně jako já. Teď suším 
a doufám v lepší zítřky.

39 Lumír Soukup (719,81 km): Silnou bouřku 
s lijákem sleduju zbaběle z autobusové zastávky.

15 Radek Paulín (769,91 km): Zítra snad 
dojedu do CP a tam to ukončím. No comment ten 
déšť a předpověď. Právě jsem sehnal celou chalupu 
na přespání…

144 Petr Zouhar (620,73 km): Už jsem ve 
fázi 90 % chození. Trošku jsem spadl, ale má to 
výhodu, že začne bolet něco jiného, vřele všem 
doporučují decentní pád.

105 Jindřich Prchlík (703,25 km): Nikdy 
neztrácej víru a stále doufej, tvá naděje umře až 
po tobě.

83 Jiří Dolejš (1106,61 km): Očistec, celý den 
leje. Všude bahno voda. Nedá se jet a někdy ani 
tlačit.

111 Miroslav Hruška (553,32 km): Dnes 
první pád, v restauraci po cestě ze schodů. Akorát 
střízlivý. O to víc mě to štve.

136 Josef Šnobl (943,81 km): Na červenec 
trochu zima, měl jsem si vzít tlustý spodky. Snad 
bude zítra tepleji.

70 Ladislav Stach (1068,71 km): Jsem úplně 
v prd… Vrátil jsem se z trasy na Trenčín totálně 
promáčený a s rozhádanou přehazovačkou zpět 
do Vizovic sehnat ubytování a dát se dohromady. 
Všechno obsazené, ani hasiči mi nedali azyl, asi 
udělám nějakou výtržnost, aby mě zavřeli policajti. 
Doplňuji, prosím zveřejnit. Děkuju strašně moc 
pánovi z Vizovic, který si mě všiml, jak tam bloudím 
a hledám, kam hlavu složit. On cyklista a fanda 
závodu poskytl azyl u něj na firmě – sprchy, teplo, 
čaj, co víc si přát. Vrátil mě tak zpátky do závodu.

6. den

105 Jindřich Prchlík (789,39 km): Dnes tu je 
vidět prd a ještě mě čeká těžká písemná práce.

46 Rudolf Halbich (838,75 km): Půlka za mnou 
a půlka přede mnou! Kdo nezažije nepochopí! 
Stokrát proklínané, přesto přenádherné!

42 Pavel Chuchma (666,54 km): Včera, když 
jsme to tlačili do krpálu na Výrovku, tak jedna 
holčička nás komentovala: Tatínku, oni to neumí. 
A on na to: Ale umí, jenom tam nemají motorek!

176 Jaromír Jirka (779,91 km): Dnes nový 
poznatek. Když se kalhoty chladí vodou, tak zadek 
tolik nebolí.

7. den

74 Jiří Vaculík (987,94 km): Dnes to na solární 
pohon odsejpá lépe než včera na vodní. Jezdivější 
den, i když paseky a holiny u Křištanovic byly hnus.

126 Jan Kopka (1265,04 km): Dnes chlap na 
Maguře: Kam se tuna trepetě s tým bicyklom? To je 
takovej závod terénem ze západu Čech na východ 
Slovenska. Jaj, a kto vymyslel takovu hovadinu? Já. 
Hmmm, to je dobrý pretěk!


