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EBICYKL 2002
19. ebicykl, „Rodná slezská hrouda“

jetý alespo� �áste�n�, a to na bicyklu

v zápiscích od Viktora Jelínka

Základní fakta
-2. etapa, ??? domov � Praha
-1. etapa Preprolog Praha � Pardubice
0. etapa Prolog Pardubice � Úpice
1. etapa Úpice � T�ebechovice pod Orebem
2. etapa T�ebechovice pod Orebem � Lanškroun
3. etapa Lanškroun � Jeseník
4. etapa Jeseník � Jeseník
5. etapa Jeseník � Vrbno pod Prad�dem
6. etapa Vrbno pod Prad�dem � Hlubo�ec
7. etapa Hlubo�ec � P�erov
8. etapa Ebilog P�erov � domov   

Úvod
IXX.EBICYKL se jel oficiáln� startem 1. Etapy v ned�li 21-VII a kon�il v sobotu 27-VII. Jako vždy EBI za�al p�ed
etapami, v kterých se jednotliví ebilidé všemožnými dopravními prost�edky p�ibližovali ku startovní �á�e.
Celkový po�et p�ihlášených duší bylo 57, udržovák� 10. No a mezi t�mi udržováky jsme byli p�vodn� i my dva s
Vlastou. Vlasta jet nemohla, byvše ve vyšším stupni gravidity (="neuneslo by ji kolo") a k tomu ješt� doma již jeden
"malý �lov�k" jménem Jind�ich s p�ezdívkou Henry b�hající byl. No a já se s nimi snažil držet basu.

P�íprava na EBI
I když jsem zaplatil jen udržovací p�ísp�vek a nepo�ítal jsem s p�ímou ú�astí na letošním EBI, tak mne touha býti
ZDE nakonec p�emohla a rozhodl jsem se, že asi p�ece jen vyrazím alespo� na pár etap. Nejlépe n�kam, kam se dá
dojet s kolem p�ímo z Olomouce. Rozhodnutí nakonec padlo na �tvrtek, kdy se Ebi bude pohybovat p�ímo
v Jeseníkách.
V úterý jsem dal kolo trochu do po�ádku a po krátké projíž�ce jsem prohlásil kolo provozuschopné. I spacák se mi
dostal zpátky do rukou, takže jsem ve st�edu v noci za�al balit bagáž.
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P�íjezd na EBI, Prolog - Olomouc ���� Vrbno pod Prad�dem

Absolvovaná trasa

E km mnm � km
delta 
mnm

St 
‰

K�. Sídlo S Pozn 100

0 0,0 220 0,0 0 0 Olomouc � 101
0 10,0 230 10,0 10 1 Bohu�ovice � 101
0 13,0 240 3,0 10 3 Štarnov � 101
0 17,0 260 4,0 20 5 Šternberk � 46 Ecce Homo 101
0 22,0 500 5,0 240 48 Lipina 46 101
0 30,0 580 8,0 80 10 x Horní Lod�nice � 46 102
0 31,0 590 1,0 10 10 x odbo�ka � 46 45 102
0 37,0 600 6,0 10 2 D�t�ichod nad Byst�icí 45 79
0 42,0 580 5,0 -20 -4 Lomnice 45 79
0 49,0 520 7,0 -60 -9 Valšov 45 79
0 56,0 520 7,0 0 0 Bruntál 45 79
0 63,0 400 7,0 -120 -17 x Nové He�mínovy � 451 57
0 69,0 460 6,0 60 10 Široká Niva 451 57
0 75,0 500 6,0 40 7 Karlovice � 451 57
0 83,0 560 8,0 60 8 Vrbno pod Prad�dem 451 56

0. Etapa (�tvrtek 25.VII.) - Olomouc - Vrbno pod Prad�dem 

Silnice, (cyklostezka)

tabulka 1.: Trasa 0.etapy (prologu)

5. Etapa (�tvrtek 25.VII.) - Olomouc - Vrbno pod Prad�dem 
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obrázek 1.: Profil 0. etapy (prologu)

Nevygenerována. Nejkratší cestou, po hlavní silnici, do Vrbna pod Prad�dem.

obrázek 2.: mapa 0. etapy

Zážitky z 0. etapy
Oproti p�vodnímu plánu vyjet kolem 8 hodiny ranní, jsem vyrazil z domova až o p�l desáté. Kolem Trusovického
potoka do Šternberka. Šet�il jsem síly na Ecce Hommo. Netrénovaný do stoupání 400m na 5 kilometrech jsem
s plnou bagáží musel opatrn�. A kupodivu to šlo. Po�así p�álo. Zataženo, ale pon�kud zima. Jen kolem 12°C. Vítr vál
mírn� v protism�ru.
Na vrcholu u Lipiny jsem si trochu odpo�inul a vyrazil dále z mírného kopce. Jenom jsem se nep�ioblékl a tak jsem
rozpa�ený p�i sjezdu trochu prochladnul. Až potom jsem se oblékl do bundy, ale prochladnutý jsem již byl. Další
zastávku jsem si ud�lal až v Lomnici, kde jsem se v místní samoobsluze docela slušn� nadlábnul.
P�ed Bruntálem jsem zvládnul menší táhlý kope�ek a pak následoval již jen sjezd do m�sta. No, na rozdíl od
o�ekávání jsem nenašel žádnou solidní zahradní restauraci, a tak jsem hladový vyjel dál.
Z Bruntálu do Oborné to byl docela slušný táhlý padák. No necht�l bych to šlapat v opa�ném sm�ru.
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V Nových He�mínovech jsem odbo�il na Vrbno. Cesta sm��ovala kolem �eky Opavy mírn� do kopce. Zastavil jsem
se docela unaven až v Široké Niv� u hospody, kde jsem se dotázal na jídlo. No va�ili pro n�jaký blízký skautský
tábor, tak mne taky nakrmili. Zelná polévka, zapékané vrtule s levným peprným salámem a pivo 10° a to vše za
pouhých 60 K� nebyla zas tak špatná. I ta mrtvá moucha co jsem v t�ch šunkoflecích našel byla v cen�. No tu jsem
nakonec nejedl a nechal jsem ji demonstrativn� na talí�i mezi nedojedeným zbytkem špatn� stravitelného salámu.
Posiln�n jídlem a s pivem v hlav� jsem vyrazil dál do Karlovic. Tam jsem byl n�jakých t�ch mínus 16 let na
lyža�ském výcviku (asi na st�ední škole), ale nepoznal jsem nic. No jo. Ono to bylo v zim�; v lét� to vypadá úpln�
jinak.
Ve Vrbn� pod Prad�dem jsem poprvé vytla�il kolo do prudkého kopce ke gymnáziu, kde byl Ebicykl ubytován.
No a tam jsem narazil na první ebilidi. Nakoupil jsem zásoby na ve�er a ráno a vyrazil do putyky s Kratošky. Sed�li
jsme venku v zahrádce, takže jsem se op�t trochu prochladil.
Ve�er o p�l jedenácté byl briefing. Skute�n� jsem byl unaven, takže ani Ohava s flaškou fernetu mne nep�esv�d�il ku
konání dalších akcí �i dokonce nep�edložeností. A pak jsem zalehnul do spacáku a zkamen�l.
Ujeto: 83,2 km �as: 4h 51 m Pr�m�r: 17,1 km.h-1 Maximum: 51,2 km.h-1

6. etapa, Vrbno pod Prad�dem ���� Hlubo�ec

Absolvovaná trasa

E km mnm � km
delta 
mnm

St 
‰

K�. Sídlo S Pozn 100

6 0,0 560 0,0 0 0 Vrbno pod Prad�dem 451 56
6 12,0 440 12,0 -120 -10 Široká Niva 451 57

18,0 390 6,0 -50 -8 Nové He�mínovy 45 78
24,0 370 6,0 -20 -3 Lou�ky � 78
27,0 480 3,0 110 37 Zátor 78
29,0 400 2,0 -80 -40 Lichnov 78
33,0 400 4,0 0 0 Sosnová 80
40,0 320 7,0 -80 -11 Brumovice 80
42,0 290 2,0 -30 -15 Pustý Mlýn � 57 80
47,0 290 5,0 0 0 Neplachovice 57 80
57,0 260 10,0 -30 -3 Opava 46 56 80
61,0 250 4,0 -10 -3 Malé Hoštice 56 80
63,0 240 2,0 -10 -5 Velké Hoštice 56 81
67,0 240 4,0 0 0 Krava�e 56 81
75,0 220 8,0 -20 -3 Dolní Benešov � 81
78,0 230 3,0 10 3 Háj ve Slezsku 81
82,0 380 4,0 150 38 Hrabyn� � 11 81
86,0 320 4,0 -60 -15 Velká Polom 11 81
89,0 320 3,0 0 0 odbo�ka � 81
91,0 300 2,0 -20 -10 Krásné Pole - Hv�zdárna 81
92,0 250 1,0 -50 -50 x Hlubo�ice � 81
94,0 270 2,0 20 10 x Dolní Lhota 81
97,0 310 3,0 40 13 x � 465 81
99,0 380 2,0 70 35 Kyjovice � 81

103,0 420 4,0 40 10 Pustá Polom � 81
106,0 450 3,0 30 10 Hlubo�ec 81

6. Etapa (pátek 26.VII.) - Vrbno pod Prad�dem  - Hlubo�ec 

Silnice, (cyklostezka)

tabulka 2.: Trasa 6.etapy
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6. Etapa (pátek 26.VII.) - Vrbno pod Pradšdem - Hlubo�ec  
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obrázek 3.: Výškový profil 6.etapy

obrázek 4.: mapa 6. etapy

Zážitky z 6. etapy
Vyjel jsem zase vícemén� první na trasu. Až do Nových He�mínov jako v�era. Trasu už jsem znal, takže to šlo
docela dob�e. Jenom bylo trochu chladno, stejn� jako ve �tvrtek. Dále až do Lou�ky, vícemén� z kopce a p�kn�
rychle. Pak jsem m�l na vybranou. Oficiáln� dle itinerá�e p�es kopce Lichnov, Sosnová Brumovice nebo mírnou
prodlužkou do Krnova, zato po rovin�.
Tak jsem jel p�es kopce. Celý Zátor je do kopce a po gradientu. A pak stejným sešupem do Lichnova v dalším údolí
a jsem tam kde jsem již byl. Mezi kopci. Sosnová 4 km a do hrozného kopce. Fuj. Dle mapy si vybírám variantu p�es
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Úblo, což je ovšem taky kopec. Samoz�ejm� po výšlapu na n�j zjiš�uji, že tento kopec je nejv�tší v okolí a koukám
se na Sosnovou kousek pode mnou. No alespo� je to dále z kopce. A skute�n�.
Cestou dol� jsem málem p�ejel hraboše, který se vydal nap�í� silnicí. Ten tvor se však t�sn� p�ed kolem rozhodl
vrátit zp�t a tak jsem jej minul snad o délku myšího �umá�ku. No alespo� jsem nemusel z kola a blatníku oškrabávat
myší st�eva.
Od Pustého Mlýna p�es Neplachovice do Opavy to bylo po rovin� a trochu z kopce, takže to p�kn� fi�elo. T�sn� p�ed
Opavou na levé stran� je nová obrovská tovární hala firmy Opavia.
V Opav� spousta smradu, smogu, provoz aut (hlavní tah je p�es m�sto), na nám�stí sva�ím d�lám nezbytnou
fotodokumentaci a vyrážím sm�rem na Krava�e. Cestou se koukám po n�jaké kvalitn�jší hosp�dce a po zbytcích
prvorepublikové �áry pohrani�ního opevn�ní, která zde t�sn� kopíruje �eku Opavu a p�ilehlou pahorkatinu.
Mezi Malými a Velkými Hošticemi náhodou narážím na p�chotní srub „K�ižovatka“ kousek vedle hlavní silnice
spojující Opavu s Ostravou. Asi m�l chránit p�ilehlou železni�ní tra�. Je trochu zrekonstruovaný, pravá �ást je i
opat�ena omítkou, pásovými p�ekážkami a ježky, maskovací sítí, i zvon (maketa?) je na svém míst�. Levá �ást srubu
je zdemolována vytrhnutím zvonu a n�meckým dobetonováním st�ílem t�sn� na konci války. Expozici výrazn� ruší
další vojenská technika kolem. Opravdu nepojízdný T34, n�mecký kolopásový obr�ák a ruská 150mm houfnice. To
se sem jaksi nehodí. Je zav�eno. Na m�ížoví visí otevírací doba a kontakt, ale vše kolem srubu je zarostlé travou a
ke�i, takže se zdá že o n�j není zas tak moc pe�ováno. Fotím a pokra�uji dál.
V Krava�ích kone�n� n�jaký luxusn�jší penzion s restaurací, kde se dá asi i solidn� nažrat, ale když chci uvázat kolo
ke stojanu zjiš�uji, že nemám klí�e od zámku. Klí�e se vezou i s mým báglem vozovou hradbou. Takže pot�ebuji
n�co, kde se dá najíst na zahrádce a zárove� vid�t na kolo. Tak si nechám zajít chu� na ob�d a jedu do mezicílové
stanice – Dolní Benešov – kde jsme o�ekáváni na hv�zdárn�. P�ijíždím a nikdo zde. Nacházím jen Krchovce a
Dušana na zahrádce v hospod� za kulturním st�ediskem a mám spoustu �asu se kone�n� najíst. Ob�d drahý, ale je
toho opravdu hodn� a mám problém to dojíst. I to 12° piví�ko v tomto vedru není nic optimálního. Jde moc rychle ho
hlavy.
Asi po hodin� kone�n� jdeme do kulturního st�ediska, prohlížím si hv�zdárni�ku se dv�ma Newtony na malé
paralaktické montáži pod odsuvnou st�echou. A t�sn� p�ed odjezdem malý, le� intenzívní letní pršá�ek. Vzniklý
peloton ebicyklist� se po p�epršce rozd�luje. Hlavní skupinka jede doporu�enou zkratkou do T�ebovic v Ostrav� a
pak do KrPole na hv�zdárnu. Slabší jedinci jako já jedou p�es Hrabyni p�ímo do Hlubo�ce.
Z háje ve Slezsku do Hrabyn� je to zase skute�n� do kopce. Skute�ný trhák, ale poda�ilo se mi to vyšlapat.
V Hrabyni si prohlížím stav „památníku osvobození“. Kdysi jsem zde byl ješt� v dobách komunistických, kdy celé
toto nevkusné dílo bylo v�ele dotováno a podle toho taky tak nabub�ele vypadalo. Betonové monstrum je sice
nezm�n�né, ale muzeum s velmi omezenou otevírací dobou, bez kv�tin, sv�tel a vlajek sp�átelených armád. Ani
zbytky t�žké vojenské techniky, kdysi rozmíst�né v neskute�ných pseudoskulpturách je tiše ukryto pod stromy aleje
vedle památníku. Tam neruší a jsou tichou ukázkou skute�né lidské blbosti a díky ní i obrovského utrpení.
Pak jedu p�es dv� údolí�ka a dva kope�ky do Pustá Polom a kone�n� Hlubo�ec. Tady již první ebicyklisté sedí u
hosp�dky, která je sou�ástí nového obecního ú�adu a konzumují alkoholické i nealkoholické nápoje spole�n� s Ví�ou
Dostálem. Ví�a je práv� ten cyklista, co objel na kole celý sv�t. Skromný a tichý chlap, každým coulem cyklista. To�
vlastn� on organizuje a za�izuje náš pobyt zde.
Spí se práv� v místnostech tohoto ú�adu a je p�ipravena ve�e�e ve form� guláše a bude i snídan� ráno. Kola se odváží
na Dostálovic hov�zí farmu a jsou p�es noc uskladn�na mezi hov�zím dobytkem a slámou. Ve�er je nejd�íve briefing
a potom p�ednáška Jury, Lenky a Martiny. Takže se povídá nejen obecné astronomii, planetkách a vysoce
energetických �ásticích, ale i o cyklistice a jiném. Pak se pokra�uje neoficiáln� dole v hosp�dce, pe�ou se makrely,
diskutuje se, stmívá se, …
Já jsem ale již pom�rn� dost unaven, tak jdu spát.
Ujeto: 95,3 km �as: 4h 45 m Pr�m�r: 19,4 km.h-1 Maximum: 51,8 km.h-1
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7. etapa, Hlubo�ec � P�erov

Absolvovaná trasa

E km mnm � km
delta 
mnm

St 
‰

K�. Sídlo S Pozn 100

7 0,0 450 0,0 0 0 Hlubo�ec 464 81
7 6,0 460 6,0 10 2 Výškovice 464 81
7 13,0 280 7,0 -180 -26 Bílovec 464 104
7 19,0 250 6,0 -30 -5 Studénka 464 104
7 21,0 225 2,0 -25 -13 most p�es Odru 464 58 104
7 32,0 280 11,0 55 5 P�íbor 104
7 37,0 280 5,0 0 0 Závišice � 104
7 40,0 400 3,0 120 40 Štramberk 104
7 42,0 350 2,0 -50 -25 x u nádraží � 480 104
7 45,0 360 3,0 10 3 Ženklava 480 104
7 48,0 380 3,0 20 7 Ve�ovice � 483 104
7 55,0 340 7,0 -40 -6 Hodslavice � 57 104
7 66,0 300 11,0 -40 -4 Valašské Mezi�í�í 150 127
7 73,0 330 7,0 30 4 Branky 150 126
7 93,0 320 20,0 -10 -1 Byst�ice pod Hostýnem � 150 126
7 97,0 240 4,0 -80 -20 D�evohostice 150 126
7 111,0 205 14,0 -35 -3 P�erov 125
7 113,0 230 2,0 25 13 P�erov - hv�zdárna 125

Silnice, (cyklostezka)

7. Etapa (sobota 27.VII.) - Hlubo�ec - P�erov 

tabulka 3.: trasa 7. etapy

7. Etapa (sobota 27.VII.) - Hlubo�ec - P�erov 
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obrázek 5.: profil 7. etapy
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obrázek 6.: mapa 7. etapy

Zážitky ze 7. etapy
V noci jsem pom�rn� špatn� spal. Ve�er jsem se asi op�t trochu nachladil a tak jsem spal s ucpaným nosem.
Dokonce tak mohutn� ucpaným, že mne v noci sopel tekoucí z mého nosu dokonce probudil. Jedním z vedlejších jev
tohoto stavu bylo to, že jsem celou noc p�íšern� chrápal, za což jsem byl ráno pochválen všemi mými
spolunocležníky. Asi se jim to moc líbilo.
Snídan� byla op�t bezvadn� p�ipravena. Nebyla sice honosná, ale �lov�k se o nic nemusel starat, což bylo z�ejmé
pohodlí.
Po sbalení v�cí, jejich pohození k vozové hradb� jsem si zašel do kravína pro kolo a p�esn� v 8h00m vyrazil po
stanovené trase. A op�t sám, svým hlemýždím tempem. Stejn� mne všichni postupn� p�edjedou.
Za�alo to p�íšerným krpálem do údolí k Šindelkov� mlýnu, p�ejel jsem potok a pak zase do krpálu nahoru. P�ímo po
gradientu až do Výškovic. Ta d�dina si své jméno skute�n� zasloužila. N�kolikráte jsem na cest� nahoru zastavil, ale
kolo jsem netla�il, což je možno považovat za nesporný úsp�ch.
Pak vícemén� stálým klesákem až do Bílovce, kde za železnicí zase malý kope�ek. A zase po gradientu. Tam už
jsem ale kole�ko do kopce tla�il. P�esko�ila mi p�ehazova�ka a já m�l strach, zda-li jsem ji nepoškodil. Malá
kontrola ukázala žádný závažný defekt, a tak jsem mohl klidn� pokra�ovat dál.
P�es Studénku to bylo trochu do kopce, silnice ze Studénky do P�íbora p�íšerná rovina, protivítr, nuda. Jen Sluní�ko
mi p�íšern� pálilo do xichtu.
N�kde ve Studénce jsem míjel dvojici na krásném starém dvojkole. To, že je nepotkám naposledy vyplyne z dalšího.
V P�íbo�e za nám�stím jem potkal Milana Antoše s Karlem Semerákem. Slovo dalo slovo a po marném hledání
n�jakého pitelného moku, jsme v nebližší cukrárn� natla�ili v�trník a kolu. Zde p�i letmé prohlídce mapy jsem
narazil na znak hv�zdárny p�ímo ve m�st�. A kousek od nám�stí. Tak jsem se tam pak zajel podívat. Stará oprýskaná
kopule na st�eše jakéhosi oprýskaného domu, p�ipomínajícího ubytovnu pro lidi z nižších sociálních skupin. Již na
první pohled to vypadalo, že tato hv�zdárna asi nefunguje. A skute�n�. Dotaz náhodné chodkyn� mne o tom utvrdil.
No alespo� zdokumentováno na fotografii a vyrazil jsem dál.
Dle itinerá�e dále následovala trasa p�es Závišice na Štramberk. N�jak jsme se i se skupinkou ztratili a tak se jelo
p�es Kop�ivnici. Jen malá zajíž�ka.
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Zato ten krpál do Štramberka. To bylo teda ž�žo! Ale skoro celé jsem to vyšlapal, až na ten nejprudší konec. Na
nám�stí postupn� nahrnula banda ebilidí. Já si dal v hosp�dce piví�ko, vyfotil co se dá a asi tak po hodince
p�íjemného odpo�inku vyrazil na trasu dále. Až do Hodslavic tém�� po rovince. N�kde zde jsem op�t minul onu již
d�íve zmi�ovanou dvojici na dvoukole.
Za Hodslavicemi p�ímo lákala vodní plocha „Kacabaja“ ke koupání, ale nem�l jsem s sebou plavky a taky mne honil
již �as a velký hlad. No a pak finální veliký krpál t�sn� p�ed ValMezem a sjezd do m�sta. Výšlap na hv�zdárenský
kopec byl jen již nenáro�nou projíž�kou.
Na hv�zdárn� von�ly bramboráky, na žíznivé ebilidi �ekaly chlazené nápoje, no prost� paráda. ValMez nikdy
nezklame. Já tuto p�estávku využil hlavn� k  tomu, abych se osprchoval a alespo� n�jak ošet�il tu „vl�í (ne)stv�ru“,
která se mi po dvoudenním pobytu sedle zakousla do sedacích �ástí v místech styku se sedlem kola (abyste rozum�li
chytnul jsem vlka). Pak jsem si již v klidu vychutnal bramborá�ek a piví�ko a vydal se na cestu dále.
Kousek za ValMezem jsem potkal op�t ty dva na tom dvojkole. Jelikož se mi líbilo to dvojkolo, tak jsem se optal,
jestli je to domácí výrobek nebo n�jaký originál. No a ti dva se mne optali, jestli mluvím anglicky a na to, když jsem
jim p�itakal, tak jsme se p�i jízd� dali do rozhovoru. Oba dva – Nick a Jayne skute�ní Skotové od n�kde poblíže
Dundee byli již 10 dní na kole a trávili svou dovolenou cyklováním po krajinách st�edoevropských. Let�li do
Krakova, pak byli ve Varšav� a nyní p�ijížd�li od severu a mí�ili do Moravského krasu. Kecali jsme o všemožném,
dal jsem jim i n�kolik tip� na další cestování a varoval je p�ed n�kterými potencionálními problémy s kterými se
mohou setkat v Praze, kam taky potom mí�ili.
Dvojkolo je opravdu �ábelská v�c. Do kopce jede pom�rn� pomalu, ale na rovin� nebo dokonce z kopce jede jako
raketa. Konec-koncem výkonn�jší motor o síle 2 lidí je hned poznat. No a v tom družném rozhovoru s Jayne a
Nickem jsme dojeli až do Byst�ice pod Hostýnem, kde se naše cesty rozešly nebo spíše rozjely.
Jak jsem byl po té stíha�ce za rozjetým dvojkolem rozjetý, valil jsem to trochu s v�trem v zádech až do Domaželic,
kde jsem narazil na Freddyho a spole�n� pomalou jízdou jsme se dohrabali až na hv�zdárnu v P�erov�. Na
hv�zdárn�, která je nyní po ukon�ení sponsoringu Meoptou spíše jen polosoukromou záležitostí na nás �ekal Petr
Karel, správce hv�zdárny.
Ebilidé se pomalu sjížd�li. Kecali jsme, bloumali hv�zdárnou, …
Ve 20h za�ala poslední valná hromada. Hejtman zhodnotil ro�ník, pod�koval organizátor�m, spoluorganizátor�m a
samoorganizátor�m a „Slavnostním pok�ikem“ jsme EBI 2002 d�stojn� zakon�ili.
Dle p�edb�žné domluvy bude EbiRej 2002 ve Valašském Mezi�í�í, n�kdy o úpl�ku na rozhranní �íjen/listopad.
V 21h se jelo do p�edvád�cího st�ediska ATC k Jaromíru Holubcovi, který nám n�co pov�d�l o výrob� kusové
optiky, n�jaké informace o astronomické technice, promítl nám zkrácený záznam z jeho výpravy na totální zatm�ní
Slunce v Zambii. A hlavn� nás, hladové ebicyklisty, trochu nakrmil a hlavn� napojil.
Po ukon�ené návšt�v� jsem se s ostatními rozlou�il a následn� se od zbytku pelotonu odd�lil a vyrazil ku Olomouci,
domovu svému. Ebilidi se vraceli zp�t na hv�zdárnu ku p�ipravenému táborá�ku a bu�tík�m.
Ujeto: 112,8 km �as: 5h 42m Pr�m�r: 19,8 km.h-1 Maximum: 56,3 km.h-1

Odjezd z EBI, P�erov ���� Olomouc

Absolvovaná trasa

E km mnm � km
delta 
mnm

St 
‰

K�. Sídlo S Pozn 100

8 0 230 0 0 0 P�erov Hv�zdárna 150 124
8 2 210 2 -20 -10 P�erov ATC 124
8 9,5 235 7,5 25 3 Kokory 55 124
8 13 237 3,5 2 1 Kr�ma� 55 124
8 18 220 5 -17 -3 Vsisko 55 101
8 25 220 7 0 0 Olomouc 101

Silnice, (cyklostezka)

8. Etapa (sobota/ned�le 27/28.VII.) - P�erov - Olomouc 

tabulka 4.: trasa 8. etapy
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8. Etapa (sobota/ned�le 27/28.VII.) - P�erov - Olomouc 
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obrázek 7.: profil 8. etapy

Nevygenerována. Až do Vsiska u Olomouce z P�erova po�ád po hlavní silnici.

obrázek 8.: mapa 8. etapy

Zážitky z 8. etapy
No, ale já jsem již šlapal za úplné tmy ku Olomouci. První v�tší kope�ek za P�erovem jsem ovšem vytla�il. Sice se
za to stydím, ale byl jsem již skute�n� unaven, s plnou bagáží a snažil jsem se zachovat si síly na zbytek trasy.
Cestou  jsem vid�l t�i meteory, dle dráhy prokazatelné Perseidy. Hlavn� jsem se ale musel soust�edit na cestu,
snažíce se zahlédnout n�jakou tu potenciální díru ve vozovce p�ed sebou p�i chabém cyklistickém osv�tlení.
Našt�stí jsem na žádnou výraznou nenarazil.
Narazil jsem ale na dopravní nehodu, která mi docela dob�e neud�lala. Kousí�ek za �ekyní p�i odbo�ce na Lhotku
stály dv� blikající policejní auta v akci a sporadická auta v obou sm�rech stála. Tak jsem se hlídky optal, jestli m�žu
projet, což mi bylo dovoleno. Policisté s baterkami prohledávali okolí silnice n�co hledajíce a v tom jsem zahlédl
v pravém p�íkopu opušt�né docela nové kolo, zjevn� neosv�tlené. Neptal jsem se policist� co se d�je, ale nijakou
radostí mne to co jsem letmo zahlédl nenaplnilo. Tak se mi hlavou po zbytek cesty honily jen �erné myšlenky.
M�l jsem trochu vítr v zádech, tak jsem to docela lehce valil sm�rem k domovu. Jenom ovšem natolik, abych sta�il
sledovat silnici p�ed sebou. Protijedoucí �idi�i byli ohleduplní a v�as p�epínali dálková sv�tla na potkávací, i když
jsem na n� �asto musel troubit ze svého megaklaksonu.
Dom� jsem dorazil o p�l jedné v noci. Po zaparkování kola a nezbytné osobní hygien� jsem zapadl kone�n� do
postýlky. Vlasta a Henry oba spali, já jsem je tím no�ním šust�ním neprobudil.
Ujeto: 27,6 km �as: 1h 26m Pr�m�r: 19,1 km.h-1 Maximum: 30,2 km.h-1

Záv�r

Viktorova Ebikilometráž:
Etapa Odkud

kam
Ujeté
[km]

�as
[h,m]

Pr�m�r
[km.h-1]

Max
[km.h-1]

P�ijezd Olomouc – Vrbno pod Prad�dem 83,2 4h 51m 17,1 51,2
6. Vrbno pod Prad�dem – Hlubo�ec 95,3 4h 45m 19,4 51,8
7. Hlubo�ec – P�erov 112,8 5h 42m 19,8 56,3
Ebilog P�erov – Olomouc 27,6 1h 26m 19,1 30,2
Suma EBI 2002 318,9 56,3

tabulka 5.: ebikilometráž
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Mapa

obrázek 9.: mapa mnou jetých �ástí 19.Ebicyklu

Co �ící záv�rem?
By� jen na 2,5 etap, byl jsem ZDE a nem�lo to žádnou chybu.
Hlubší význam mé ú�asti a celkové vyzn�ní 19. ro�níku nech� zhodnotí v budoucnu historikové, v pozd�jším
budoucnu nech� nad tím bádají archeologové a ješt� mnohem pozd�ji paleontologové. Mimochodem, nem�li
bychom n�jakého pravého ebicyklistu nechat mumifikovat? Samoz�ejm� i s kolem nebo nejlépe p�ímo na bicyklu.

Pou�ení pro p�íšt�?
� by� jen na 3 dny jsem táhnul pom�rn� dost bagáže. 1/2 bylo zbyte�ných.
� kolo je lépe dát do po�ádku s dostate�ným p�edstihem (alespo� jeden týden a více)
� trénovat, a� se �lov�k zbyte�n� netrápí - letos jsem m�l natrénováno nulu
� vzít si krém na opalování a n�co proti žravému hmyzu.
� 

Z.D.E.
zápis Viktor 2002-07-28;

dopln�ní textu tabulkami grafy a mapou 2008-08-26


