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XXVI. Ebicykl 2009 - „Slezskomoravské koštování"
Memoriál Dušana Krchy, Vládi Karla, Robo Rosy, Vaška Slavíka, Kouzelníka

Žita, fotografa Lišáka, ...

dle Viktora -
b�žíce první 3 etapy na kolob�žce
a poslední 2 etapy jedouce autem

 spole�n� i s celým rodinným zv��incem
Toto vše jest do PC formy p�epsáno dle psaných poznámek z Ebicyklu® v Ebicyklonotýsku, �erstvých
vzpomínek, fotografií a narychlo na�máraných poznámek na rubu map, již ve st�edu 8.VII., tedy ješt�
v dob� konání Ebicyklu, avšak dokon�eno až po Reji.
Letošní Ebicykl byl ve znamení hned n�kolika výro�í. Tradi�n� jako už po dvacáté šesté p�i p�íležitosti
vydání Ptolemaiova Almagestu (�����	 
������) p�ed 2000 lety a mimo jiné také Mezinárodního
roku astronomie, o �emž sv�d�í i oficiální transparent zpoza n�j jsme 26.Ebicykl spole�n�
odstartovali.

Úvod
Je naprostým a neoddiskutovatelným faktem, že Ebicykl® b�hám na kolob�žce. Tento rok je tomu již 5
takových let, co Ebicykl b�hám a ne jezdím. Rozum�j tomu prosím tak, že jsem sv�j historický EBI-
bicykl (Liberta vz. 1985) zaparkoval v garáži, kde hnije, rezaví, plesniví a jinak chátrá a
p�estoupil/p�esko�il na kolob�žku (na kolob�žku se nedá p�esedlat, anobrž žádné sedlo nemá).
Na kolob�žce se pohybuji b�hem celého roku tak�ka furt, nejsou-li záv�je p�íliš hluboké i b�hem
zimních m�síc�. Na "novém" silni�ním bicyklu, Cr-Mo závodní Šírer, vzor 1995, který jsem si p�ed
t�emi lety po�ídil od kamaráda (jinak by jej asi sešrotoval a vyhodil), ujedu jen svých p�edepsaných
~100km ro�n�, abych si namohl své atrofované cyklistické svalstvo, ohnul páte� a p�íšern� osed�l
prdel,..., abych si více vážil své milované kolob�žky a s láskou na ni popob�hnul. Koneckonc�
používám-li kolob�žku místo bicyklu, tak ro�n� t�ch ~4000km nab�hám.
Lo�ský Ebicykl® jsem b�žel taky na kolob�žce. Kopce a doliny východního Slovenska mne zocelily
natolik, že se již žádného kopce ani horského h�ebene nebojím (viz lo�ský p�echod h�ebene Vihorlatu
i s kolob�žkou). Inu dle jedné ze zásad Ebicyklu (viz Mokodeb na www.ebicykl.cz): "Není kopec, který
by Ebicyklista nevyšel".
Vybíhám do etap vždy o trochu d�íve n�ž hlavní grupa jezdc�. Jsem totiž v pr�m�ru pomalejší, asi jak
limitn� podpr�m�rn� rychlý pomalý velocipedista, zvaný lenochod. Mám však již ovšem zažitý
"sv�j/svojský" zp�sob jízdy, kadence, rychlosti a p�estávek (�i ne-p�estávek), takže jsem n�kterými
Ebicyklisty na etap� míjen, n�kdy je naopak doháním a míjím já, když n�kde mizerové zevlují a plení
hospodu. Nikde se zbyte�n� nezastavuji a snažím se držet svého (n�kdy i itinerá�ového) programu.
Výjimku tvo�í nejnutn�jší p�estávky ku stravování �i fotografování, návšt�vy vybraných kulturních
pam�tihodností a ovšem návšt�vy všech hv�zdáren a astronomických zajímavostí. Kv�li jinému stylu
a tempu jízdy je velkou nevýhodou moje �astá nep�ítomnost na mnohých spole�ných zastaveních,
zejména absence na mnohých živých obrazech po cest�, což je ode mne samoz�ejm� trestuhodná
nedbalost. Nejrad�ji b�hám na kolob�žce samoten, neb mne deprimuje a psychicky deptá, jak mne



�Ebicykl 2009 na kolob�žce 2 / (37) Viktor

Verze –17-XI-2009 

všichni cyklisté postupn� p�edjížd�jí a mizí p�ede mnou v dáli. Tedy na rovince. P�i sjezdu s kopce
jsem p�i dostate�ném sklonu kopce naopak rychlejší jak bicykl!
Kolob�žka nedoznala letos žádných zm�n. Sále je to základem originální Kickbike s vym�n�ným
p�edním kolem (polo-karbonový, pláš�ový speciál Mavic Cosmic Carbone) na karbonové vidlici.
Letošní p�ed-ebicyklové dny a týdny se n�jak nevyda�ily. Po úsp�šném celo-zimním kolob�žko-
tréninku následovala jarní viróza, která mne na celý m�síc uzemnila. Následné práce na stavb� baráku
mne �asov� zaneprázdnily tak, že se vlastn� o žádném tréninku již mluvit nedalo. Nepomohlo ani to,
že jsem jeden den navážel materiál na stavbu autem a druhý den jsem b�žel na stavbu na kolob�žce
(~20km). Kilometráž se mi tak smrskla na pravidelné krátké cesty do práce a zp�t (~5km/d), žádné
dlouhé objemy jsem vlastn� ani nenajel. Vše vyvrcholilo t�i týdny p�ed Ebicyklem, kdy jsem se málem
zmrza�il pádem na schodech v práci. Uklouzl jsem a zvrtnul si pravou nohu tak, že mi mezi kostmi na
nártu vykvetl krásný krevní výron. Dalo se mi jen pajdat a kolob�žku jsem na 10 dní vym�nil za
bicykl. Jen tak se mi da�ilo se v�bec n�jak pohybovat. Promovaných fel�ar� a ranhoji�� jsem rad�ji
ani nenavštívil, by mi nedali "haxnu do gypsu". A i tak to vypadalo s Ebicyklem pro mne dost
beznad�jn�. Nárt se mi však pomalu uzdravoval a používaje lé�ebnou metodiku Kouzelníka Žita boje
proti každé nemoci - "nemoc se musí sama leknout a potom ute�e" - za�al jsem pravou noži�ku
pomalu rozcvi�ovat p�ímo na kolob�žce. A ono to šlo, by� jen pomalu. T�sn� p�ed za�átkem EBI jsem
kone�n� p�estal pajdat.
Vrcholem toho bylo, že jak v práci, tak i doma jsem se dozv�d�l, že budu muset Ebicykl v polovin�
p�erušit. Ve st�edu odpoledne a pátek ráno jsem musel do práce a ve �tvrtek ráno ješt� zajet pro
Henryho na šachový tábor, bych jej dovezl zp�t dom�. Takže již p�edem bylo nabíledni, že minimáln�
4, 5 a 6 etapy jsou pro mne letos beznad�jné ztraceny.
O co mén� jsem letos trénoval, o to ješt� mén� jsem se letos v�noval p�íprav� taktické a organiza�ní.
Mapy (cykloturistické 1:100000) jsem kopíroval t�sn� p�ed Ebicyklem, zalaminoval jsem
Ebicykloitinerá�. Na p�edb�žnou studii jednotlivých etap a rozvrh možných variant nebyl �as v�bec.
Letos jsem si ned�lal ani podrobné profily s rozvrhem b�hu po trati. Inu podobn� bezhlav� a bez
rozmyslu - stejn� jak za mých mladších let v dobách mých prvních Ebicykl� - "Hurá na Ebicykl!"
Logistická p�íprava spo�ívala v nabalení batohu již dle 4 roky osv�d�eného seznamu v�cí. Jenom jsem
to zredukoval pro plánovanou 4-denní ú�ast. Poznámka pro cyklisty. Kolob�žka nemá žádný nosi�, ani
p�ídavný vozí�ek, takže "vše s sebou" se musí nacpat do batohu na záda. Naskládané komínky v�cí na
zemi byly jednou prot�íd�ny a zredukovány zhruba na polovinu a toto množství se již do batohu vešlo,
i když toho bylo trochu mén� jak v minulém roce. Místo civilního oble�ení jsem si tentokrát vzal
dvojnásobek krátkého cyklistického.
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obrázek 1 – Viktorkova kolob�žka

Vysv�tlivky k mapám, trasovník�m a profil�m
Základní mapy a trasy jsou p�evzaty z itinerá�e a slouží jako popis doporu�ených tras. Odchýlil jsem-li
se od itinerá�e, je uvedena ješt� i aktuální trasa s cykloúdaji a uveden i profilový graf. Údaje jsou
ode�teny z cykloturistické mapy �eska 1:100000 od Shockartu. Byla-li trasa natolik zajímavá nebo
nep�ehledná, je použit dále scan/vý�ez z této mapy. V tabulkách aktuálních tras jsou dopl�ující údaje o
rozdílu ve vzdálenosti dvou míst a rozdíly ve výšce. Dále jsou vypo�ítána stoupání a klesání v ‰,
sm�r S, uvedeny silnice a návaznosti, v posledním sloupci je �íslo detailní mapy. Kilometráže ur�ené z
map se mohou lišit od kilometráže nam��ené tachometrem. Uvádím i aktuální trasy generované
programem Cyklotrasy (www.cyklotrasy.info), ve kterém se cyklistické trasy nádhern� plánují,
p�ipravují a analyzují. Nejsou zde však všechny etapy, jen to co jsem b�žel.
Tento dení�ek, až na pár výjimek, neobsahuje p�emnohé fotky z tras. K tomu slouží speciální
Ebifotoalbum, obsahující 2*64ks nejpoveden�jších �i nejzajímav�jších fotografií z Ebicyklu spolu s
popisky. Tyto fotografie je možno nalézt na www.ebicykl.cz ve fotogalerii.

0-Etapa - PROLOG - (Olomouc – Hlubo�ec) – Sobota 04-VII-2009

Itinerá� 0. etapy:
Úkolem bylo dopravit se jakkoliv do 21h do Hlubo�ce k Dostál�m ne jejich farmu "Š�astná planeta"
(www.stastnaplaneta.cz), kdež bude spole�né zahájení XXVI. ro�níku Ebicyklu® a pojede se zde i
kruhová první etapa.
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Popis p�íprav, vlastní jízdy a události 0. etapy:
Balení na cesty za�alo až b�hem pátku odpoledne nebo� prost� nebyl n�jak �as. �ídil jsem se již
n�kolika ro�níky ov��eným seznamem Ebiv�cí™, n�kolikadenními p�edpov��mi po�así a
maximálním objemem batohu.
Stav mojí kulhající nohy p�ed Ebicyklem byl natolik žalostný, že jsem si nez�izoval p�edrezervaci �i
rezervaci místa pro kolo v n�jakém vlaku, jedoucímu v sobotu odpoledne do Ostravy-Svinova. Když
jsem se kone�n� rozhodl, že Ebicykl pob�žím, tak bylo -2 dny p�ed za�átkem a všechny cyklo
rezervace byly beznad�jn� rezervovány. Takže jsem nakonec musel vyrazit do Hlubo�ce autem s
kolbrndou v kufru a spole�n� s mým ta�kou jako spolujezdcem, který potom odjel autem zp�t ku
Olomouci. Cesta prob�hla bez problém�, bloudili jsme jen v Bílovci a okolí.
Centrum všeho d�ní v Hlubo�ci bylo na Dostálovic farm�. Po p�íjezdu, vyložení kolob�žky z auta a
p�ivítání se s ostatními, bylo jízdní ná�iní ustájeno v chlév� a bylo se dále v�nováno plen�ní bohatých
místních zásob v�etn� stánku s provozními tekutinami. Zásoby se zdály nevy�erpatelné a jak se
pozd�ji i ukázalo, tak nevyplenitelné. Inu, Ví�a je Ebicyklista každým coulem a ví, jak se na takovou
plenící hordu p�edem p�ipravit a p�edzásobit.
Ve�er byl vzty�en nad silnicí transparent vyrobený ku p�íležitosti Mezinárodního astronomickému
roku, pod kterým jsme druhý den ráno odstartovali 1. etapu.

 

obrázek 2.: p�ijezd ebicyklist�; stavba slavobrány

Po zahajovacím pok�iku, který za nep�ítomnosti Míry Mašinfíry staršího oddirigoval Sir, následoval
proslov hejtmana, vícehejtmana pro všecko (Sir), vícehejtmana pro Slovensko (Mateno) a Víti Dostála
coby feudála farmy a našeho hostitele. Rozdávaly se (rozum�j prodávaly se) objednané Ebidresy,
takže letos jsme mnozí vyjeli kone�n� ve stejnokrojích. Dresy jsou p�ekrásné, budiž uznání jejich
designér�m i zhotovitel�m.
Poznámka na okraj. Asi jsem byl úpln� mimo mísu, když jsem dresy zkoušel a objednával si je na Reji
v Hradci Králové. Z kompletu, který jsem dostal, mi pasoval úpln� jen jeden kus (dres s krátkým
rukávem). Dres s dlouhým rukávem má rukávy p�íliš dlouhé (+2cm), cyklo-kalhoty mají cyklovložku,
což mi na kolob�žce p�ekáží a vesta je svým rozm�rem spíše na Tarantuli než na mne. N�co je na
reklamaci (cyklokalhoty), dlouhorukávová bunda na Do-Do (dod�lej doma). Vesta dle posledních
zpráv není moje, ale pat�í Katce Žilinské. Alespo� n�co.
Nepo�ítal jsem osobn� Ebilidi, ale z doslechu tuším, že nás letos jelo kolem 47 Ebiduší.
Po valné hromad� a druhé ve�e�i jsem si ustlal v podkroví Dostálovic obrovského domu, obklopen
n�kolika (chrápajícími) ebicyklisty a dalšími starými krámy.

Etapový program – 0. etapa
Sobota 21h00m zahájení 26.Ebicyklu
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Dopravní údaje - 0. etapa:
�as odjezdu: 17 h �as p�íjezdu: 18,5h

1-Etapa (Hlubo�ec – Hlubo�ec) – Ned�le 05-VII-2009

Itinerá� (doporu�ená trasa) - 1. etapa:

tabulka 1 – 1.etapa - doporu�ená trasa

Graf 1 – 1.etapa - doporu�ená trasa
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Mapa 1 – trasa 1.etapy - doporu�ená trasa (A je tlustá, B je tenká fialová)

Dojezdová mapa:

Mapa 2 – dojezd do Hlubo�ce
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Etapový program – 1. etapa
Ned�le 7,5h k�est Dostálovic Kristýnky v místním kostelíku

9h spole�ný start 26.Ebicyklu pod transparentem u farmy
10h spole�ná návšt�va Hv�zdárny a planetária v Ostrav�
13h spole�né sfárání do �ury v hornickém muzeu v Landeku
15-16h památník �S opevn�ní v Darkovi�kách

Popis jízdy a událostí z 1. etapy:
Snídan� se sestávala z klobás, chleba a obdobných pochutin. Za toto dobrodiní je t�ebas pod�kovat
hlavn� Dan� a Lá�ovi Šmelcer�m, kte�í snídani ze zásob farmy p�ipravili k požívání. I byli takoví
nedo�kavci (jako já), kte�í pojídali klobásy v polozmrzlém stavu.
V tomto ranním �ase se v místním kostelíku konal k�est malé Karolínky Dostálové. Bylo� p�vodn�
zamýšleno, že toto provede náš ebicyklistický Vatikán, le� ten na EBI letos nep�ijel, a tak to provedl
místní fará�. Já tam nebyl, protože jsem .... (snídal).

 

obrázek 3.: snídan� na farm�; hromadný start Ebicyklu 2009

Na polojasné obloze se ve sm�ru na Ostravu za�aly kupit kv�tákovité mraky, již na první pohled
slibovaly déš�. Okolo 9h nastala koloskrumáž pod transparentem a celý peloton vyrazil ku Krásnému
Poli. Celý peloton se držel docela pohromad�, cesta vedla s kopce až ku odbo�ce do Krásného Pole a i
já jsem pelotonu na kolob�žce sta�il. Následoval p�kný stoupák do Kr-Pole a mírný sjezd ku
hv�zdárn�. Zde se nás ujala Dr.Iva Marková s malým pohošt�ním. Provedla nás hv�zdárnou (západní i
východní kopulemi) a v planetáriu nám pustila kousek ze speciálního astronomicko-eroticko-
vzd�lávacího programu speciáln� pro ostravaky v pravé a nefalšované ostravštin� "Fajny po�ad o
m�st� a hv�zdach". Všem se to moc líbilo a bylo jen škoda, že nám nedostatek �asu neumožnil tento
po�ad shlédnout celý.
Pr�jezd Ostravou jsem p�ežil díky Melantrichovi, který �ást pelotonu provedl vedlejšími ulicemi a v
okolí tohoto krásného velkom�sta. Apropó. B�hem této jízdy nastal krátký, le� velmi intenzívní liják,
který jsme v malé skupince p�e�kali pod košatým stromem, než jsem si navlékl plášt�nku, bylo po
dešti. Zmokl jsem, ale b�hem n�kolika desítek minut jsem byl na sluní�ku zase suchý. Mezi
Hoš�álkovicemi a Lhotkou na malém vrší�ku byl p�kný výhled na toto opravdu p�ekrásné m�sto.
Cílem bylo hornické muzeum v Landeku. T�sn� p�ed p�íjezdem k n�mu nastalo malé extempore s
iniciativním p�íslušníkem SNB m�stské policie, který cht�l blokov� pokutovat 1/3 pelotonu Ebicyklu
za jízdu po chodníku, ale obešlo se to nakonec jen ústní domluvou (asi by musel vypisovat dvojtucet
blo�k� neb t�eba jen neum�l psát). Díky tomuto zdržení jsme ztratili �ást �asu na ob�d a ve 14h
následovalo spole�né sfárání do 5 metr� hluboké poloum�lé štoly hornického muzea. Štajgr nám dole
ukázal historii dobývání uhlí; toho �erného, prašného a mastného svinstva, kterým se tak parádn� topí.
No kurevsky fajna robota, ale v takovym humusu, robit jak cyp, bych nechcel.
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Po vyfárání mne �ekala objednaná, druhá polovina ob�da - smažák a pivo. Já se pak vydal sám po
hlavní silnici sm�rem na Dolní Benešov (odjezd z Landeku 15h45m). Muzeu opevn�ní v
Darkovi�kách jsem se rad�ji vyhnul, anobrž jsem se již bál nedostatku �asu. B�žel jsem v letním parnu
pod bezmra�nou oblohou p�ímo po hlavní cest�. V Dolním Benešov� jsem se zastavil u místního
kulturního domu. Ten se práv� opravuje a na zdejší hv�zdárn� nikdo. V itinerá�i tato astronomická
zastávka nebyla v�bec uvedena, p�itom jsme se zde s Ebicyklem zastavili naposledy v roce 2002.
Po jízd� kolem Benešovských rybník� následoval hnusný stoupák po gradientu do Hrabyn�, kde jsem
si zvenku obhlédl památník ostravské operace a potom se na nám�stí�ku ochladil kope�kem výte�né
smetanové zmrzliny. Dále cesta již jen více stoupala než mírn� klesala až do Hlubo�ce.
Zde nás �ekala op�t ve�erní žranice, tentokráte ve stylu výborného guláše. A zase toho bylo moc a
moc a kdo již nemohl, tak dostal ješt� p�idáno. Sed�lo se, probíraly se zážitky z etapy. Následoval
krátký briefing s doporu�eními na následující etapu. Nenásledoval jsem valnou �ást Ebipelotonu, která
šla do místního obecního ú�adu následovat Hejtmana, který zde m�l p�ednášku s astronomickou
tématikou. Usnul jsem na tvrdé prkenné podlaze v podkroví, jako prknem prašt�ný.

 

obrázek 4.: hv�zdárna J.Palisy v Ostrav� Porub�; kulturní d�m v Dolním Benešov�

Aktuální trasa a profil 1. etapy:

tabulka 2 – 1.etapa – aktuální trasa

Graf 2 – 1.etapa – dle aktuální trasy

Graf 3 – 1.etapa – dle aktuální trasy - profil dle programu Cyklotrasy
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Mapa 3 – aktuální trasa 1.etapy - dle programu Cyklotrasy

Cykloúdaje - 1. etapa:
�as odjezdu:  10h 20m �as p�íjezdu:  19h 30m
�istý �as jízdy:  4h 09m 37s Ujetá vzdálenost:  65,07km
Pr�m�rná rychlost:  15,64km/h Maximální Rychlost:  64,61km/h
Stoupání: 591 m Klesání: -591 m
Vzdálenost se stoupáním: 28,6 km Vzdálenost s rovinou/klesáním: 32,45.km
Nejprudší stoupání: 100 ‰ Nejprudší klesání: 100 ‰
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2-Etapa (Hlubo�ec – Jeseník ) – Pond�lí 06-VII-2009

Itinerá� (doporu�ená trasa) 2. etapy:

tabulka 3 – 2.etapa – doporu�ená trasa

Graf 4 – 2.etapa - doporu�ená trasa
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Mapa 4 – trasa celé 2.etapy - doporu�ená trasa

Dojezdová mapa:

Mapa 5 – dojezd do Jeseníku
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Etapový program - 2. etapa
Pond�lí nebyl stanoven

Popis jízdy - 2. etapa:
Ráno za�alo vydatnou snídaní ve stylu "švédského stolu". P�es 200 vají�ek bylo rozmixováno na
vaje�inu, takže každý dostal p�kný kope�ek "do ešusu". Ostatní pochutiny byly k dispozici na stole,
ber co je. Vybíhal jsem na tra� asi jako jeden z prvních, kolem 9h.
Na cest� s kopce ku Opav� se st�ídav� p�edjíždíme se Sirem. Sjíždíme do m�sta, kde marn� na
hlavním nám�stí hledáme pam�tní desku Jana Palisy. Zato je tu však cukrárna s velkým výb�rem ne
p�íliš kvalitní vodové, zato však ledové zmrzliny. Chladím se alespo� vnit�n� nebo� venkovní teplota
nar�stá. B�žím dále sám po hlavní výpadovce sm�rem na Krnov. Ve Skrochovicích, v p�isilni�ní
restauraci se op�t setkávám se Sirem, mírn� pleníme hospodu.
Následuje prohlídka m�sta Krnova, kam jsem kdysi jezdil na p�vecké soust�ed�ní s olomouckým
p�veckým sborem. Postupn� matn� rozpoznávám st�ed m�sta, základní školu, kam jsme chodili denn�
trénovat zp�v, internát, kde jsme byli ubytováni, ... nostalgie na léta tak p�ed 25-30 léty se mi honí
hlavou. Provádím fotodokumentaci. P�ekvapuje mne, že nikde nenalézám vhodnou zahradní restauraci
ku posezení za ú�elem ob�du, a tak b�žím dál na Albrechtice.
V Albrechticích potkávám již v�tší skupinku Ebidlidí, plenící hospodu. P�idávám se k plen�ní taktéž
dopl�uji tekutiny a potom vybíhám do táhlého nástupu kopce - na Rejvíz. Cesta vede stále mírn� do
kopce, asfalt je perfektní, provoz není veliký, kolkolem je dostatek "�erpacích stanic". Nejv�tší krpál
následuje v He�manovicích za odbo�kou na Horní Údolí. Zde jde již do tuhého a p�ed první
serpentinou poprvé sestupuji z kolob�žky a tla�ím ji do gradientu. Na kopci uhýbám s asfaltky na
zelenou turistickou zna�ku a p�idávám se k Setteyovým. Cesta je kamenitá, na hranici sjízdnosti
silni�ní kolob�žkou, je však docela sucho - práv� po mírném dešti, a tak to docela jde. Cesta je stále
více a více kamenitá a mokrá, ale stále b�žím. Za d�št� nebo v�tšího mokra bych zde s kolob�žkou
neprošel. Kamenitohlinitá cesta vede až na Rejvíz.
Na Rejvízu provedu jen b�žnou obhlídku, nezastavuji zbyte�n� se u mechových jezírek a b�žím dál.
Cesta vede po krásném asfaltu až do Jeseníku. S pot�šením míjím protijedoucí cyklisty, deroucí se s
fun�ním do kopce.

 

obrázek 5.: hv�zdárna v Jeseníku

V Jesníku chvíli bloudím kolem areálu místní školy, na jejíž st�eše se nachází i místní hv�zdárna. Po
dvojitém ob�hnutí celého areálu kone�n� nacházím vjezd.
Pan Klásek, jediný zam�stnanec a zárove� i správce hv�zdárny se o nás zde všechny vzorn� postaral.
P�ipravil nám zde guláš k ve�e�i a zajistil nám i snídani. Hv�zdárnu p�enechal zcela ku plen�ní
Ebicyklu. Ve�er na terase hv�zdárny klábosíme a besedujeme, v dáli je vid�t silueta vysíla�e na
Prad�du.
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Aktuální trasa a profil - 2. etapa:

tabulka 4 – 2.etapa – aktuální trasa

Graf 5 – 2.etapa dle aktuální trasy

Graf 6 – 2.etapa – dle aktuální trasy - profil dle programu Cyklotrasy

Mapa 6 – aktuální trasa 2.etapy - dle programu Cyklotrasy

Cykloúdaje - 2. etapa:
�as odjezdu:  8h 50m �as p�íjezdu:  17h 30m
�istý �as jízdy: 6h 27m 30s Ujetá vzdálenost:  98,51km



�Ebicykl 2009 na kolob�žce 14 / (37) Viktor

Verze –17-XI-2009 

Pr�m�rná rychlost:  15,25km/h Maximální Rychlost:  52,22km/h
Stoupání:  757m Klesání:  -771m
Vzdálenost se stoupáním:  53,79km Vzdálenost s rovinou/klesáním: .31,45km
Nejprudší stoupání:  69‰ Nejprudší klesání:  -140‰

3-Etapa (Jeseník – Mohelnice) – Úterý 07-VII-2009

Itinerá� (doporu�ená trasa) - 3.etapa:

tabulka 5 – 3.etapa - doporu�ená trasa

Graf 7 – 3.etapa - doporu�ená trasa
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Mapa 7 – trasa 3.etapy - doporu�ená trasa
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Dojezdová mapa:

Mapa 8 – dojezd do Mohelnice

Etapový program
Úterý 15h – 17h bývalá hv�zdárna na kostele v Hrabové

Popis jízdy – 3. etapa:
 Snídani op�t zajistil pan Klásek. V jídeln� domu d�tí, který je taktéž v areálu školy, nás �ekaly �erstvé
rohlíky, teplé nápoje a n�co k tomu.
Po druhé etap� jsem byl trochu rozlámaný, ale b�hem n�kolika kilometr� se to rozhýbalo.
Chvíli m trvalo, než jsem se z Jeseníku vymotal. Když selhalo dopravní zna�ení, použil jsem orientaci
podle Slunce na obloze.
Cesta vedla po dobré asfaltce, neustále do mírného kopce v údolí �í�ky Opavice. Cesta byla lemována
domky a jedna vesnice p�echázela plynule ve druhou, že tak�ka nebylo lze se n�kde cestou do k�oví
vy��rat. B�žel jsem sám, cestou jsme se spole�n� míjeli s Tarantulí, Antošem, Paranalem a
Šmelcrovými. T�sn� p�ed vrcholem kopce, p�ed Ramzovou, stoupání výrazn� zesílilo. Posledních pár
desítek metr� p�ed finálním vb�hnutím na Ramzovou jsem kolob�žku potla�il p�šky. U rozcestníku
jsem potkal op�t Paranala a Milana Antoše, op�t �ekajícího na Tarantuli. Na Ramzové nebyla otev�ena
žádná hosp�dka s terasou, tak jsem musel doplnit tekutiny z bidonu. Po nezbytné sva�ince z balí�ku
tatranek následoval sjezd do Ostružné a poslední prudký krátký stoupák k v�trným elektrárnám na
kopci. Stojí zde šest eletkrov�trník�. Je na n� krásný pohled. Již z dálky majestátn� hyzdí krajinu. No
ale na druhé stran� p�ece jenom vypadají lépe, než m�sí�ní krajina kolem hn�douhelných dol� v
Krušnoho�í, jak si to ješt� mlhav� pamatuji z ebicyklu 1992. Žádné hromady mrtvých pták� jsem pod
vrtulemi v�trných elektráren nevid�l, jak tvrdí ekologisti, zato velmi rušivý a nep�íjemný je hlasitý
svist jejich vrtulí.
P�ioblékl jsem se pro sjezd z kopc� nebo� jsem o�ekával prudký a déle trvající sjezd z kopc�. A taky
že jo! Po novém asfaltu následoval pr�jezd Brannou a Jind�ichovem. T�sn� p�ed Hanušovicemi jsem
prosvišt�l obcí Pot��ník, kde má výrobnu kolob�žek firma Kostka (http://www.kolobka.cz/). Až se mi
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jednou definitivn� pokazí m�j Kickbike (jeden rám jsem již kdysi zlomil), tak si nechám ud�lat speciál
od Kostky. V Hanušovicích jsem op�t narazil na Antoše s Tarantulí, Romana Krej�ího a Paranala. V
nevalné hospod� jsme si dali nevalné pivo (nebylo to hanušovické, ale n�co jiného) a nevalnou
polévku. Shodn� jsme konstatovali, že Hanušovice jsou m�stem pro ebicykl nevlídným,
nepohostinným a nep�ív�tivým a pokra�ovali jsme dále.
Já jsem pokra�oval údolím �eky Moravy, bych se vyhnul hnusnému kopci sm�rem na Šumperk. B�žel
jsem si to krásným klidným údolím p�es Bohdíkov, Rudu nad Moravou sm�rem na Olšany. Bylo to
stále trochu mírn� s kopce. V Rovensku jsem se rychle a hodn� naob�dval v místní hospod�. Pak již
následoval sjezd do Záb�ehu.
Když už jsem byl totiž u Záb�ehu, rozhodl jsem se navštívit Šachový tábor v Dolním Bušínov� (cca
6km za Záb�ehem JZ sm�rem), kde se práv� nacházel Henry (Jelínek junior). Nejkratší cesta vedla
p�es nám�stí v Záb�ehu sm�rem na Nemile. Byl to krátký, le� hnusný stoupák a pak prudký sjezd do
údolí. V Leštin� mne zastihla p�ehá�ka. P�e�kal jsem ji na kraji vesnice pod košatým stromem.
Navlékl jsem si sice plášt�nky, ale p�ibližn� po 15 minutách p�estalo pršet. Cesta vedla po úpln�
opravené nové asfaltce stále do mírného kopce. Nejhorší bylo nakonec stoupání do gradientu k
chatkovému táboru („Chatový tábor Prudkovi“) v kopci nad Bušínovem. I auto s tím kopcem m�lo
problémy, když jsem na tento tábor Henryho p�ed týdnem a p�l vezl. Táborníci m�li práv� odpolední
odpo�inek/volno, tak jsem nakoukl do jídelny/spole�enské místnosti. Henry zde práv� pa�il s
kamarády n�jakou stolní hru („Osadníci z ???“) a a�koliv jsem si sedl na dva metry od n�j, v�bec mi
nev�noval pozornost, zcela zabrán do d�je na hracím poli. Tak jsem si alespo� popovídal s panem
Biolkem, který trénuje šachový dorost v Olomouci a okolí. Kone�n� si m� Henry všiml a po v�t�
„Ahoj, co tu d�láš? A já na to „No b�žím na kolob�žce kolem“ byla odpov�� „Aha“ a jal se
pokra�ovat ve stolní h�e, aniž by mi již v�noval další pozornost. Na moje další zbyte�né vyptávací
v�ty ve smyslu n�co jako „Jak se máš?“ „Nechybí Ti tu n�co?“ „Jaký to tady je?“ jsem dostal
univerzální krátkou odpov�� „Hmmm, dobrý“ a nadále jsem byl jako rodi� (zcela jako obvykle) úpln�
ignorován. Doplnil jsem tekutiny a vydal se na sjezd z kopce. Dole pod kopcem v Bušínov� jsem si
uv�domil, že jsem naho�e v tábo�e nechal cykloláhev, a tak jsem si ten odporný kopec ješt� jednou
nahoru zopakoval. Henry mezitím dohrál hru, a tak mi v�noval n�kolik dalších sekund, kdy se m�
zeptal asi po stošesté, zdali pro n�j ve �tvrtek ráno p�ijedu. Bylo práv� 14h, jim za�ínal odpolední
šachový trénink a mn� �ekala cesta do Mohelnice.
Prob�hl jsem op�t Záb�ehem bez zastávky a p�es Leštinu pokra�oval až do Hrabové. Na první pohled z
dálky byl vid�n kostel církve kališnické (�eskobratrské nebo tak n�jak) zajímavý tím, že má na v�ži
malou �ernou kopuli p�ipomínající kopuli astronomickou. A taky že jo. Kostel se stav�l n�kdy krátce
po Velké válce a jeho duchovní správce musel být velký fanda do astronomie. Skute�n� si nechal
vybudovat malou kopuli naho�e na v�ži nad zvonicí. Je zde taky malá místn�stka s poz�statky
nakreslené hv�zdné oblohy na strop� a nad ní vlastní kopule, již nefunk�ní, ale stále s pozorovací
št�rbinou. Cesta nahoru vede po p�íkrých a úzkých d�ev�ných schodech, kolem varhan a p�es zvonici.
Dalekohled v kopuli není. Ten byl snesen o dv� podlaží níže (Newton o pr�m�ru cca 15cm). Z malé
terasy pod kopulí byl nádherný výhled do okolního kraje.
Po obhlídce kostela a okolí jsem se vydal op�t na trasu sm�rem k Mohelnici. Cesta vedla po rovin� �i s
mírného kopce. T�locvi�nu jsem nehledal, nebo� v této jsem již p�ed t�emi roky spali. K této p�vodní
t�locvi�n� je nyní p�istav�na nová sportovní hala, takže o sociální zázemí (sprchy a WC) zde není nyní
nouze. A mimo jiné nás v t�locvi�n� �ekalo p�t bedni�ek s obloženými chleby s tvar�žky – dar
neznámého nám sponzora a p�íznivce. A�koliv jsem se snažil plenit jak se dá, bedni�ky byly tak�ka
bezedné.
Ve�er následoval spole�ný odchod do hospody, kde m�la se konati hromada valná. Hospoda se
ukázala býti prvot�ídní zakou�ený a hlu�ný pajzl. V�bec se mi zde nelíbilo a veškerá chu� k jídlu mne
zde p�ešla. Nakonec jsem si ale dal alespo� pala�inky a p�etrp�l zde i ebicyklistické rituály p�ijímání
nová�k�, briefink na další dva dny a podobn� (takové d�ležité sou�ásti Ebicyklu by m�ly býti d�lány
n�kde v klidu a ne v hlu�né a za�ouzené putyce). Ono totiž taky venku za�alo venku lít, a to tak, že
velmi. A pršelo a se jen lilo. Když kone�n� trochu p�estalo pršet, vydal jsem se kolem 21h do tepla
t�locvi�ny. P�esn� v p�li cesty mezi hospodou a t�locvi�nou za�alo op�t lít. Do t�locvi�ny jsem
dorazil úpln� mokrý. Další den nesliboval p�íznivou p�edpov�� po�así. Mne kazilo náladu to, že
musím ve st�edu odpoledne a pátek ráno do práce a ve �tvrtek pro Henryho na šachový tábor.
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obrázek 6.: Henry na šachovém soust�ed�ní v Dolním Bušínov�; kopule na kostele v Hrabové

Aktuální trasa a profil:

tabulka 6 – 3.etapa – aktuální trasa

Graf 8 – 3.etapa dle aktuální trasy

Graf 9 – 3.etapa – dle aktuální trasy - profil dle programu Cyklotrasy
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Mapa 9 – aktuální trasa 3.etapy - dle programu Cyklotrasy

Cykloúdaje - 3. etapa:
�as odjezdu:  8h 40m �as p�íjezdu:  17h 45m
�istý �as jízdy: 6h 12m 33s Ujetá vzdálenost:  99,63km
Pr�m�rná rychlost:  16,04km/h Maximální Rychlost:  56,90km/h
Stoupání:  689m Klesání:  -869m
Vzdálenost se stoupáním:  34,8km Vzdálenost s rovinou/klesáním: .57,75km
Nejprudší stoupání:  140‰ Nejprudší klesání:  -100‰
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4-Etapa (Mohelnice – Ž�ár nad Sázavou) – St�eda 08-VII-2009

Itinerá� (doporu�ená trasa):

tabulka 7 – 4.etapa - doporu�ená trasa

Graf 10 – 4.etapa - doporu�ená trasa
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Mapa 10 – trasa 4.etapy - doporu�ená trasa

Dojezdová mapa:

Mapa 11 – dojezd do Ž�áru

Etapový program
St�eda návšt�va hv�zdárny v Poli�ce
Viktor�v program ráno do Olomouce a odpoledne do práce

Popis jízdy – 4. etapa (cesta k domovskému depu = Mohelnice - Olomouc):
Ráno se mi moc vstávat necht�lo, nebo� mne �ekala cesta k domovu a potom do práce. V první
polovin� noci intenzívn� pršelo, což mne n�kolikráte probudilo. K ránu déš� ustal a i silnice trochu
oschla. Temné mraky však v�štily op�t déš� a �erstvý JZ vítr sliboval pro mne p�íjemný vítr v zádech
a pro ostatní ebicyklisty pokra�ující 110km do kopce do Ž�áru nad Sázavou odporný protivítr. S
ebidlidmi jsem se nelou�il, nebo� jsem po�ítal s návratem na EBI do Vyškova, by� jen již autem, zato
spole�n� s rodinným zv��incem Vlastou a haranty d�tmi Magdou a Jind�ichem. Po snídani dalších
chleb� s tvar�žky jsem vyb�hl kolem 8h na tra� a po�ítal jsem s dobou kolem 2,5h. Veškerou bagáž
jsem m�l op�t s sebou na zádech v batohu.
Hned za Mohelnicí za�alo mírn� pršet natolik, že navle�ení plášt�nky, plášt�nky na helmu a
neoprénových rukavic bylo nezbytné. Jakmile jsem se ustrojil, tak pršet p�estalo. V Moravi�anech
jsem to ze sebe zase všechno sundal. Cesta s v�trem v zádech pokra�ovala výte�n�. U Nových Mlýn�
se cesta nejenže výrazn� zhoršila, ale i nastoupávala do kopce. Pokud si pamatuji, tak od minulého
Ebicyklu v roce 2006 vozovka nedoznala výrazn�jších zm�n. S ladností bale�áka jsem se vyhýbal
d�rám a výmol�m až k sanatoriu v Nových Zámcích, kde se cesta výrazn� zlepšila. V Litovli jsem
marn� hledal cyklozna�ení sm�rující nebohého cyklistu ku stezkám kolem �eky Moravy, a tak jsem se
vydal ku Olomouci po hlavní �. 635 až do Olomouce. Mezitím se vyjasnilo a v dlouhých
cyklokalhotách a dresu s dlouhými rukávy mi za�alo být opravdu horko. Ale necht�lo se mi cestou
p�evlékat, a tak jsem to dob�hl až do Olomouce.
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Po dob�hu dom� následovala úplná speciální o�ista, naházení propocených v�cí do pra�ky a po malém
odpo�inku jsem na kolob�žce odb�hl odpoledne do práce.
Letošní Ebicykl na kolob�žce pro mne tak vlastn� skon�il. Další etapy jsem již sledoval se sedla �idi�e
automobilu.

Aktuální trasa a profil:

tabulka 8 – 4.etapa – aktuální trasa - Mohelnice - Olomouc

Graf 11 – 4.etapa dle aktuální trasy - Mohelnice - Olomouc

Graf 12 – 1.etapa – dle aktuální trasy - profil dle programu Cyklotrasy
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Mapa 12 – aktuální trasa 1.etapy - dle programu Cyklotrasy

Cykloúdaje - 4. etapa:
�as odjezdu:  8h 55m �as p�íjezdu:  10h 30m
�istý �as jízdy:  2h 15m 06s Ujetá vzdálenost:  39,04km
Pr�m�rná rychlost:  17,34km/h Maximální Rychlost:  44,76km/h
Stoupání:  143m Klesání:  -209m
Vzdálenost se stoupáním:  12,1km Vzdálenost s rovinou/klesáním: .21,85km
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Nejprudší stoupání:  82‰ Nejprudší klesání:  -100‰

5-Etapa (Ž�ár nad Sázavou - Brno ) – �tvrtek 09-VII-2009

Itinerá� (doporu�ená trasa):

tabulka 9 – 5.etapa - doporu�ená trasa

Graf 13 – 5.etapa - doporu�ená trasa
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Mapa 13 – trasa 5.etapy - doporu�ená trasa

Dojezdová mapa:

Mapa 14 – dojezd do Brna

Etapový program
�tvrtek  *
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Viktor�v program ráno vyzvednout Henryho ze šachového tábora v Dolním Bušínov�,
odpoledne do práce

Popis jízdy – 5. etapa:
TUTO ETAPU JSEM NEB�ŽEL.

Místo páté etapy jsem ráno jel (autem) do Dolního Bušínova vyzvednout Henryho, kterému zde práv�
skon�il šachový tábor (od 30.VI. do 9.VII.). Jeli jsem potom p�ímo do práce, kde jsme se oba dva
naob�dvali z jedné spole�né porce jídla a strávili jsme tam zbytek odpoledne. Já p�ípravou materiál�
na páte�ní jednání a Henry pa�il internetové hry.
Škoda, že jsem minul návšt�vu hv�zdárny v Brn�. Naposledy jsem zde byl v roce 1989, kdy jsem v
Brn� studoval a taky jeden rok na hv�zdárn� p�sobil jako demonstrátor.

6-Etapa (Brno - Vyškov) – Pátek 10-VII-2009

Itinerá� (doporu�ená trasa):

tabulka 10 – 6.etapa - doporu�ená trasa

Graf 14 – 6.etapa - doporu�ená trasa
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Mapa 15 – trasa 6.etapy - doporu�ená trasa

Dojezdová mapa:

Mapa 16 – dojezd do Vyškova
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Etapový program
Pátek hv�zdárna ve Vyškov�
Jelínkovic program Zoopark a Dinopark Vyškov

Popis jízdy – 6.etapa:
TUTO ETAPU JSEM NEB�ŽEL,

Le� jel jsem autem ze startu do cíle spole�n� s rodinou a s mezizastávkami po cest�. Inu rodinný výlet.
V pátek ráno jsem byl op�t v práci a krátce po ob�d� jsem doma vyzvednul Vlastu (moje drahá
polovi�ka, taky ob�asná Ebicyklistka), Magu (= Magda, skoro 7let) a Henryho (= Jind�ich, skoro 9let)
a vyrazili jsme (pln� naloženým) autem kolem 14h ku Vyškovu za pelotonem Ebicyklu. Oba smradi
Ob� d�ti sice rády jezdí na kole �i kolob�žkách a již dnes se t�ší, jak jednou t�ebas se mnou Ebicykl
pojedou, ale zatím by asi více jak 60km neujely, tak jsme museli jet autem... Prost� jsme si ud�lali
rodinný výlet s možností p�espání mezi Ebicyklisty a s možností všemožných návšt�v zajímavostí
kolkolem.
Program byl nabitý k prasknutí. Hlavním motivem páte�ního odpoledne byla návšt�va vyškovské
ZOO spojené s Dinoparkem, který stojí v areálu bývalého amfiteátru na výjezdu z Vyškova sm�rem na
Marchanice. Shodou okolností je u tohoto areálu i vyškovská hv�zdárna, t�šil jsem se na návšt�vu
ZDE.
Po p�íjezdu do ZOO následoval p�esun dinovlá�kem v dešti do Dinoparku. Našt�stí brzy pršet
p�estalo, a tak jsme se brouzdali dinoparkem jen v mírném bahn�. Od lo�ska p�ibylo n�kolik málo
exponát� a byl i nový 3D-film o mlád�ti diplodoka. Areál hv�zdárny byl otev�en, hv�zdárna byla
obehnána lešením a ebicyklisté nikde. Pointa byla jednoduchá. Hv�zdárna se opravuje a stejn� kv�li
areálu Dinoparku k ní vlastn� ani není p�ístup, takže vlastn� ani nefunguje. A basta. Tak jsme ji
alespo� vyfotili zven�í. Po návratu dinovlá�kem do ZOO jsme mimo jiné p�e�kali intenzivní bou�ku
pod altánem spolu s jedním místním pávem a záv�rem si vyfotili opravdu ukázkovou duhu.
Pak jsme se p�esunuli do t�locvi�ny ZŠ, kde jsme nocovali spole�n� s ostatními ebicyklisty.
Ubytování bylo komfortní, teplá sprcha, prostorná t�locvi�na, velmi p�íjemná a ochotná, ale p�íšern�
ukecaná paní správcová areálu. Ve�e�eli jsme z donesených zásob. Já s Magu jsme ješt� p�ed tím
vyrazil do Kauflandu n�co koupit k jídlu, chvíli nám trvalo, než jsme jej našli a byla z toho hezká
ve�erní procházka Vyškovem. Pozd� ve�er byl ve�erní brífink s poznámkami pro poslední etapu.
Znaveni výletem jsme potom zcepen�li okamžit�.

 

obrázek 7.: hv�zdárna Vyškov stojí hned vedle Dinoparku
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obrázek 8.: dvojitá duha v ZOO Vyškov; d�ti driftují i ve spánku (smradi jedni!)

7-Etapa – (Vyškov – Blatnice pod Svatým Antonínkem) – Sobota 11-VII-2009

Itinerá� (Aktuální trasa a profil ):

tabulka 11 – 7.etapa - doporu�ená trasa

Graf 15 – 7.etapa - doporu�ená trasa
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Mapa 17 – trasa 7.etapy - doporu�ená trasa

Dojezdová mapa:

Mapa 18 – dojezd do Blatnice
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Etapový program
Sobota  pr�jezd kolem bývalé hv�zdárny ve Ždánicích

hv�zdárna ve Veselí nad Moravou
Vracov – návšt�va u pana K�ivánka (sv�tového to jezdce na kostit�ase)

kolem 21h záv�re�né zakon�ení 26. Ebicyklu, p�ní hymny a to vše u Jury Cába ve
sklípku.

Jelínkovic program Pratecký kopec a Mohyla míru
zámecká zahrada ve Slavkov�
ZOO v Hodonín�

Popis jízdy – 7. etapa:
Ráno jsme vstávali s ostatními ebicyklisty. D�ti se po t�locvi�n� honily a d�lali všemožný kravál, my
jsme balili. Bylo zde mimo jiné Podžitem p�íslíbeno, že na Ebireji v Hradci bude d�tem
demonstrováno nefalšované zem�t�esení.
Vyrazili jsme na nedaleký pratecký kopec s Mohylou míru, kterou jsme krátce navštívili a zde jsme se
nasnídali. Do muzea "Bitvy 3 císa��" jsme nešli, byvše jest drahé a bylo� málo �asu. Zastavili jsme ve
Slavkov�, kde jsme prošli zámeckým parkem a setkali se ZDE se spoustou ebicyklist�. Byl pomalu
�as ob�da, ale nebylo možno nalézt nijakou volnou hospodu se zahrádkou, kde bychom se mohli
naob�dvat. To jsme u�inili až v motorestu u Nížkovic p�i p�ejezdu Ždánických vrch�.
Spolustolovníkem nám zde byl Dušan Šimoník.
Projeli jsme Ždánicemi a krátce se zastavili u bývalé hv�zdárny, kde jsem v osumdesátých létech, za
éry Jindry Šilhána a Petra Ku�ery, jezdíval na celostátní prom�ná�ská praktika. Celá budova postupn�
chátrá, areál nejevil nižádné známky života. Naposledy p�ed rokem, kdy jsem jel náhodou kolem, byla
alespo� v areálu posekaná tráva. Letos ani to ne.
P�ed Kyjovem jsme minuli motorest Bukovanský mlýn s restaurovaným v�trným mlýnem, který se,
sv�te div se, to�il ve v�tru, a�koliv nem�l v lopatkových kolech nijaká k�idélka.
Naše další cesta vedla až do Hodonína do ZOO. ZOO to není veliká, zato se spoustou nových pavilon�
a výb�h� pro zví�ata. No a zde jsme se zdrželi po celý zbytek odpoledne. Nejzajímav�jší atrakcí byl
výb�h šelem, kde uprost�ed výb�hu tygra usurijského byla vysoká kamenná pyramida a na té se úpln�
naho�e v horkém slune�ném dni slunil tygr. D�ti z-amortizovaly místní d�tské h�išt� s po 16h jsme
vyrazili k Veselí na Morav� a k Blatnici.
Ve Veselí na Morav� jsme navštívili hv�zdárnu, taky jednu z domovských hv�zdáren Ebicyklu.
Uvítali nás místní astronomové a na Ebicykl tu �ekal i Josef Zimov�ák i se svým ohromným kolem.
Zrovna tu ale nebyli nijací další ebicyklisté, vyjma Zem�kollára a Nebeského hydromechanika s
vozovou hradbou. Prolezli jsme krásn� zrekonstruovanou hv�zdárnou s novým p�ednáškovým sálem a
novým 35cm Meadem v kopuli. Hv�zdárna se od poslední návšt�vy hodn� zm�nila k lepšímu. Byla
zde vid�t starostlivost z�izovatele a nadšení místních.
Pak už následoval p�ejezd do blízké Blatnice pod Svatým Antonínkem. Po ubytování ve škole a ve�e�e
ze zásob následoval p�esun i s d�tmi do sklípku Jirky Cába. Vlasta a d�ti "koštovali" kofolu, já se
v�noval ušlechtilejším nápoj�m. Jsouce ráno op�t �idi� motorového vozidla musel jsem ovšem zav�as
p�estat, takže s toho koštování v mém p�ípad� nic moc nebylo. Do t�locvi�ny jsme se navraceli za
nautického soumraku a naopak navigovali ke sklípku opozdivší se ebicyklisty, které jsme potkávali
cestou. T�sn� p�ed ulehnutím nastalo ješt� i první lou�ení s n�kterými ebicyklisty, kte�í mí�ili k
domovu již no�ními rychlíky.
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obrázek 9.: Mohyla Míruna Prateckém kopci; zámek ve Slavkov�

 

obrázek 10.: bývalá hv�zdárna Ždánice; fungující hv�zdárna ve Veselí nad Moravou

 

obrázek 11.: kopule hv�zdárny ve Veselí (a Magu); Pepa Zimov�ák a jeho podivuhodný bicykl
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obrázek 12.: ve vinném sklípku u Jury Cába

8-Etapa - EBILOG (Blatnice pod Svatým Antonínkem) – Ned�le 12-VII-2009

Popis jízdy/cesty – 8. etapa:
Ráno nás probudilo sluní�ko do nejsmutn�jšího dne Ebicyklu, kdy vše kon�í a musíme se rozlou�it.
Tak se lou�íme a po 9 hodin� vyrážíme na sever. První zastávkou bylo letecké muzeum v Kunovicích.
D�ti byli ve svém živlu - mezi letadly, po�así nádherné, fotogenické.
Další zastávkou m�l být Buchlovický hrad, ale bylo tam tak moc lidí, že jsme nakonec skon�ili v
blízkých Buchlovicích. Zde jsme prošli zámecký park a arboretum. Do zámku jsme nešli. Taky jsme
se zde i naob�dvali v automatu na nám�stí.
Nakonec jsme se zastavili v Archeoskanzenu v Modré u Velehradu. Naposledy jsme zde byli p�ed 5
roky. Od té doby skanzen pon�kud zpustl (na d�ev� exponát� je vid�t zub hmyzu a d�evokazných
hub). Zato však v areálu pobíhalo o mnoho více domácích zví�at. Prolezli jsme všemi zemnicemi a
podívali se i do rekonstrukce/repliky rann� st�edov�kého kostelíka nad archeoskanzenem. Pak už
následoval odjezd ku Olomouci.
Nejmén� p�íjemným zážitkem byla nehoda motocyklisty u Napajedel. Havaroval asi n�kolik minut
p�ed tím, než jsme kolem projížd�li. Byla zde již první pomoc, nebyl na n�j nijak radostný pohled.
Ve�er byla ve zprávách zmínka, že to nep�ežil. Budiž i tohle mementem nejen pro motocyklisty, ale i
pro cyklisty a Ebicyklisty zvlášt�, nemajíce žádnou šanci p�i st�etu s automobilem.
Po p�íjezdu dom� se d�ti okamžit� zm�nily. Jak vydržely 2,5 dne nezlobit, tak si to vynahradily b�hem
celého ned�lního ve�era. Inu domov je domov!

 

obrázek 13.: lou�ení s Ebicyklem 2009; letecké muzeum Kunovice
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obrázek 14.: zámek v Buchlovicích; archeoskanzen Modrá (u Velehradu)

Co �íci záv�rem?
Letošní Ebicykl jsem absolvoval netradi�ním zp�sobem. Sice jsem tu první polovinu standardn� b�žel
na kolob�žce, ale kv�li práci jsem jej musel p�erušit a zbytek EBI jsem již "dojel" autem spole�n� s
celým rodinným zv��incem.
I tak m�l Ebicykl pr�b�h zcela bez chybi�ek. Po�así po celou dobu neuv��iteln� p�álo. Skoro nepršelo.
Kolob�žka (auto) i já jsme p�ežili bez defekt�. Ani jsem si nepíchnul.
Vozová hradba �ízená Nebeským hydromechanikem byla perfektní, hv�zdárny a cílová doupata
vst�ícná, domorodé obyvatelstvo p�ív�tivé a my jsme, až na n�kolik pár výjimek, nevzbudili žádný
rozruch.
Je parádní, že kone�n� máme Ebicyklodresy, jezdíme ve spole�ných barvách a m�žeme d�lat našemu
Ebicyklu pat�i�nou reklamu (i ostudu).
Je škoda, že se nepoda�ila prosadit varianta Ebicyklu s pr�jezdem p�es Olomouc. Ebicykl byl
naposledy v Olomouci v roce 1989 a na Rejilo se zde v roce 2000. A na hv�zdárni�ce v Lošov� ješt�
nikdy nebyl. To je ostuda, nedbalost, nekáze� a špatný lobbing z mé strany!
B�hem rodinného výletu byli koloušci "docela" ukázn�ní a dokonce i poslouchali, Vlasta byla trp�livá
s námi všemi. Rodinný výlet se zda�il na výbornou.
T�šíme se na REJ v Hradci Králové, kam pojedeme op�t všichni Jeleni, stejn� jako v minulém roce.
D�ti rostou a stále otravují, kdy budou moci kone�n� jet se mnou na EBI taky. No, když budou poctiv�
trénovat, tak za rok, za dva, za t�i jistojist�.
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Celkem ujeto

den 
[dd/mm/yy]

�as 
[hh:mm]

vzd
[km]

max
[km/h]

avr 
[km/h]

Odkud P�es Kam P�es Zp�t ODO 
START 
[km]

ODO 
CÍL 
[km]

Do 
kopce 
[m]

ETAPA Profil

4.7.09 E090
5.7.09 4:09 65,07 64,61 15,64 Hlubo�ec Ostrava HaP Ostrava LandekDolní BenešovHlubo�ec 6086 6151 EBI2009-1 E091

6.7.09 6:27 98,51 52,22 15,25 Hlubo�ec Opava Krnov Rejvíz Jeseník 6151 6250 EBI2009-2 E092

7.7.09 6:12 99,63 56,90 16,04 Jeseník Ramzová Olšany Záb�eh Mohelnice 6250 6349 EBI2009-3 E093

8.7.09 2:15 39,04 44,76 17,34 Mohelnice Moravi�any Nové Zámky Litovel Olomouc 6349 6388 EBI2009-e E094

9.7.09 E095
10.7.09 E096

11.7.09 E097
12.7.09 E098

min 2:15 39,04 44,76 15,25

median 5:11 81,79 54,56 15,84

max 6:27 99,63 64,61 17,34

IQR 2:35 40,23 8,47 0,82

average 4:46 75,56 54,62 16,07

stdev 1:42 25,25 7,21 0,79
counts 4 4,00 4,00 4,00

Interval 9 dní �as 19,08 h Avr 33,6 km/d Vzd [km] 302,3 0,0 mDo kopce

Sumá� etap 26.Ebicyklu 2009

Celkem ujeto 302,25 km
Celková doba          

19h 4m
Celkový pr�m�r       

15,8 km/h

tabulka 12 – Ebicykl celkov�

Sumá� etap 26.Ebicyklu 2009
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Graf 16 – Ebicykl 2008 celkov�

Pou�ení pro p�íšt�
� Hlavn� nep�erušovat za žádných a nijakých okolností EBICYKL. Jiní si t�ebas jedou n�kam k

mo�i a taky se v p�lce dovolené nevracejí do práce...
� N�co málo bavln�ného prádla táhnout s sebou není opravdu k zahození, aby se �lov�k mohl

p�evléknout do n��eho p�íjemn�jšího než Moirové, Klimatexové, �i jiné funk�ní (=vixlajvantové)
prádlo. Z minimalistického obsahu bavln�ného programu se osv�d�ilo: ebitri�ko, jedny ponožky,
nasráva�ky a pyžamové kalhoty do spacáku, kapesníky.

� vzít si GPS ani ne tak pro orientaci (na to pr�m�rnému Ebicyklistovi p�ece sta�í mapa a itinerá�),
nýbrž ku záznamu délky trasy a p�evýšení
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� Vy�ešit prokluz boty p�i odrazu na mokré silnici. Bu� si tedy koupit nové b�žecké boty s lepší
adhezí za mokra, nebo si koupit tekuté sn�hové �et�zy ve spreji.

� Neoprenové ponožky se ukázaly být jako nezbytná sou�ást od�vu za dešt� �i vlhka. Už mám i
neoprénové rukavice.

� Nutno je si po�ídit cyklobrýle s dioptrickou vložkou!
� Do cyklop�ilby je dobré vzít pár náhradních vycpávek s lepítky.
� Existuje n�jaký sprej do bot, aby nehnily a nesmrd�ly (bota i noha)?
� Bude se mi mén� potit hlava, nechám-li si ji ost�íhat dohola? (Zatím jsem to nezkoušel.)
� B�hem trasy se mi osv�d�ilo pít nealkoholické pivo místo "pln�-oktanového" v kombinací s

Kofolou. Míchá se to ovšem až v žaludku. Po tom nealkoholickém pivu se nedostavuje efekt
"t�žkých nohou".

� I když �lov�k pe�liv� vybírá a probírá všechny v�ci, které si s sebou táhne na Ebicykl, je
statisticky p�ibližn� 1/3 z nich zbyte�ná a vždycky n�co chybí. Jak tvrdí Murphyho zákon, vždy
n�co d�ležitého.

� Zalaminované mapy a itinerá� jsou parádní, letos byly však v mapách itinerá�e strašn� malými
písmeny tišt�ny jména sídel, takže byly vlastn� ne�itelné! To jim dost ubralo na efektivit�. Škoda!

P�ílohy souboru
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Mapa 19 – celková trasa 26.Ebicyklu mnou odkolob�žkovaná (modrá) a odautovaná (fialová)

�estné prohlášení autorovo
Prohlašuji �estn� a místop�ísežn�, že na ni�em co jsem zde napsal nelpím a netrvám. Naopak!
Tabulky, grafy, mapky, fotky a jiné p�ílohy tohoto textu byly použity bez svolení �i dokonce i s
laskavým zamítnutím �i d�razným protestem p�íslušných autor� (by� i anonymních).
Pokud tu n�co chybí, tak v�zte, že došlo k cenzurním korekcím (škrt�m, výmaz�m a reformulacím) ze
strany Vlasty. Apropó, taky již nepat�ím k nejmladším ro�ník�m, takže si nem�žu pamatovat všechno,
co si ihned nezapíšu do notýsku. A nejsem k��, který má na to velkou hlavu, nýbrž jelen, který má tu
palici trochu menší. Zato mám ale parohy, he�!?

T�šíce se na REJ 2009
a EBI 2010

S kolob�žká�ským pozdravem
"T�I, �TY�I, ........ TRHNI SI NOHOU!!!"

A EBICYKLISTICKÝM

Z. D. E.
Viktor Jelínek alias Král Kolob�žka ©, 15-srpen-2009


