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XXIX. EBICYKL
Moravský džbánek

Multimemoriál 1

28. 7. – 4. 8. 2012

v zápiscích
Královny Kolob�žky

                                                       
1 Memoriál: V.Karl, R.Rosa, V.Slavík., O.Navrátil., J.Bartoška, D.Krcha., F.Vaclík, E. Krchová
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Celková itinerá�ová trasa 29.Ebicyklu

0-etapa z domova - Choce� - Litomyšl 26 km
1-etapa Litomyšl - Boskovice 84 km
2-etapa Boskovice - T�ebí� 87 km
3-etapa T�ebí� Mikulov 91 km
4-etapa Mikulov - Veselí nad Moravou 76 km
5-etapa Veselí nad Moravou - Prost�jov 90 km
6-etapa Prost�jov - Zlín 103 km
7-etapa Zlín - Blatnice pod sv. Antonínkem 56 km
8-etapa Blatnice pod sv. Antonínkem - Moravský Písek - a dom� 13 km

Celý 29. ebicykl na map�

Celá trasa p�ipomíná profil džbánu, navrhl jsem to na minulém Reji a nakonec se ustálil džbánek.

Dení�ek tento jest psán dle poznámek a zápisk� z Ebicyklu až b�hem váno�ních prázdnin 2015 (!!!),
za sou�asného prohlížení fotogalerie a pro�ítání cizích dení�k�, abych trochu chytil pamatováka.

Po n�kolika létech m�ním mírn� i design svého ebidení�ku. Za�azuji do n�j více fotek, takže už to nejsou
jen strohá fakta kolob�žká�ská, ale snad trochu i zážitkové �tení .
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N�co jako úvod
�ím za�ít? Asi tím, že ebicykl b�hám stále na kolob�žce. A jsem stále jediným kolob�žká�em na ebicyklu a
zatím se mi neda�í nikoho dalšího z EBI p�esv�d�it, a� zahodí ten sv�j bicykl s tak nep�irozeným zp�sobem
pohonu a po�ídí si kone�n� kolob�žku s tak naprosto p�irozeným pohonem - b�hem.
Itinerá� mimo jiné popisuje i návšt�vu minihv�zdárni�ky v Lošov�, která je nedokonalým nástupcem za m�stem
a univerzitou zbo�enou hv�zdárnu ve Slavonín�. Ebicykl na této hv�zdárn� v Lošov� ješt� nikdy v historii nebyl.

P�íprava na 29. Ebicykl

Fyzická p�íprava na EBI 2012
Moje úsp�šná kolob�žká�ská p�íprava náhle skon�ila uprost�ed zimy. Velmi nízké lednové teploty a zamrzlý
horecký rybní�ek Ka�ák mi umožnily se taky v�novat zimním sport�m. Bruslení a hokej nepomohly mému
rozvrzanému levému kolenu a vše ukon�il podobný hokejový zápas na rybní�ku v Posluchov�. Nevím již,
kterého blázna to napadlo, ale hráli jsme tam hokej ne na bruslích, ale v oby�ejných botách. A na kluzkém led�
to nebyl hokej, ale spíše masakr. Více jak polovinu doby jsme se spíše váleli po led� než hráli hokej. A to už
bylo na mé koleno dost a vypov�d�lo službu. B�hem n�kolika dní nádhern� opuchlo a ortopéd mi z n�j vytáhnul
cca 25cm3 žlutého výpotku. No a tím moje p�íprava dostala již na po�átku sezóny dvojm�sí�ní zpožd�ní.
Nakonec se mi p�ece jen poda�ilo n�co nab�hat, ale nebylo to více jak 1000km p�ed Ebicyklem.

Technická p�íprava na EBI2012
Ud�lal jsem technickou prohlídku kolob�žky, namazal osi�ky kol a osi�ky brzd, vym�nil baterie ve svítidlech a
blikátkách, dofouknul kola na provozní tlak. Jinak kolob�žka nedoznala nijakých výrazných zm�n.

Logistická a taktická p�íprava EBI 2012
Ta byla rychlá a skoro na poslední chvíli, jako obvykle.
pr�b�žn� p�edstartovní kontrola kolob�žky, vy�išt�ní a promazání kloub� brzd, atd
-dva týdny tisk map (1:50000, Shocard)
-týden tisk a zalaminování itinerá�e
-2 dny balení v�cí dle osv�d�eného seznamu

N�jaký ten ebitrénink jsem nakonec p�ed Ebicyklem m�l, i p�es porouchané koleno v zim�. V�ci jem si zabalil
dle léty osv�d�eného seznamu a i tak dvakrát prot�ídil metodou p�lení hromádek. Vše se totiž musí vlézt do
jednoho batohu, který vezu na zádech a snad bych byl schopen s ním ub�hnout i ebietapu. Je t�ebas vždy myslit
na zásadu, že �ádný ebicyklista by si m�l být schopen svou bagáž vézti sám, bez ohledu na p�ítomnost vozové
hradby. Co kdyby se doprovodné auto pokazilo, co pak?
V poslední dob� se mi osv�d�ilo brát s sebou už jen cyklistické oble�ení. Te� se tomu modern� �íká funk�ní
oble�ení a funk�ní prádlo. Jedno cyklooble�ení si nechávám �isté na p�evle�ení po etap� a zárove� slouží jako
p�ípadné záložní. Bavln�né pyžamo na noc a ebitri�ko však p�ibaluji stále.
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Prolog - Sobota 2012-07-28 - Horka nad Moravou - Choce� - Litomyšl

Trasa 0. etapy

E km mnm
��

km
delta 
mnm

St 
‰ K�. Sídlo S Pozn Mapa 

50
0 0,0 220 0,00 0 0 Horka nad Moravou N 362
0 4,5 225 4,50 5 1 Olomouc - �ep�ín N 363
0 9,0 214 4,50 -11 -2 Olomouc Hl.nádraží N 363

0 9,0 280 0,00 0 0 Choce�, nádraží 317 A 216
0 12,5 290 3,50 10 3 Zálší 317 A 261
0 15,5 315 3,00 25 8 Chot�šiny 317 A 262
0 17,3 310 1,80 -5 -3 �eské He�manice 317 A 262
0 20,0 320 2,70 10 4 Bohu�ovice 317 A 262
0 22,6 323 2,60 3 1 Sedlišt� 317 A 262
0 26,0 338 3,40 15 4 Litomyšl 317 71 A 262
0 26,5 350 0,50 12 24 Litomyšl - Veselka A 262

Silnice, (cyklostezka)

0. Etapa (sobota 28.VII.2012) - Horka nad Moravou - Olomouc

0. Etapa (sobota 28.VII.2012) - Choce� - Litomyšl

Pozn.: A - trasa dle itinerá�e; N - trasa mimo itinerá� 

Itinerá� 1

Profil 1

Profil 2

Popis 0. etapy
Ebiprogram
15:30 – komentovaná procházka Litomyšlí
19:30 – spole�ná ve�e�e v hospod� na Veselce
21:30 – brífink a slavnostní zahájení 29.ebicyklu

Z Horky nad Moravou jsem vyjel kolem 10:45, bych byl p�ed 12h na olomouckém nádraží. Jediný p�ímý
rozumný vlak do Chocn� byl nat�ískaný k prasknutí, místenka mi alespo� zajistila místo k sezení. Žádné další
ebilidi jsem ve vlaku nepotkal. Z Chocn� jsem jel mírnou vlnkatinou s mírným protiv�trem v zádech. Do
Litomyšle jsem p�ijel práv� kolem pomníku Zd.Kopala v podob� hmotov� interagující t�sné dvojhv�zdy. Dob�hl
jsem k restauraci na Veselce, kde jsme byli v malé t�locvi�n� ubytováni.
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Následovala hromadná prohlídka pam�tihodností Litomyšle pod vedením Dr.Sk�ivánka.

Procházka po vedrem rozpálené Litomyšli byla velmi náro�ná. Horko a spousta informací. Prošli jsme kolem
Portmonea (památník J.Váchala), pomníku Zd.Nejedlého, p�es Klášt�rní zahrady a kolem zámku na hlavní
nám�stí a k pomníku Zd.Kopala.

Na hlavním nám�stí jsme exkurzi skon�ili u radni�ní v�že, kde je stále ve zdi zabudován etalon �eského lokte.

Po návratu na Veselce následovala spole�ná ve�e�e s velmi dobrým gulášem, ale bylo ho málo. Potom již nastal
ve�erní brífink s pok�ikem, zdravicemi, omluvenkami, proslovy, pod�kování ubytovatel�m, padla zmínka o reji
ve ValMezu, p�íprava oslavy ujetí celkové vzdálenosti ze Zem� na M�síc v apogeu a zp�t, držela se minuta ticha
za Evku Krchovou. Melantrich rozdal objednané ebidresy a ebitri�ka. Organizátor našeho ubytování, pan Šlégr,
se zmínil o projektu malé nové pozorovatelny, kterou hodlají postavit za p�isp�ní m�sta n�kde za m�stem.
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Pozd� v noci za�ala bou�ka s vydatným lijákem. Tím skon�ilo i venkovní posezení p�ed t�locvi�nou a šlo se
spát. Pršelo a lilo i v noci, byl jsem bou�kou n�kolikrát probuzen.

Kilometráž 0. etapy
etapa Odkud Kam Vzdálenost 

km
�as 
hh:mm:ss

Pr�m�r 
km/h

max. 
rychl.

odjezd 
hh:mm

p�íjezd 
hh:mm

0 Horka/Choce� Litomyšl 28,48 2:08:16 13 28,48 10:45 15:15

Mapa 0. etapy

Mapa 0. etapy: Horka nad Moravou - Olomouc



www.ebicykl.cz 7 (39) Královna Kolob�žka

EBIdenicek2012-Viktor-final-20151231.doc finální 03.01.16, 18:37

Mapa 0. etapy: Choce� - Litomyšl
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1. etapa - Ned�le 2012-07-29 - Litomyšl - Boskovice

Trasa 1. etapy

E km mnm
��

km
delta 
mnm

St 
‰

K�. Sídlo S Pozn Mapa 
50

1 0,0 347 0,00 0 0 Litomyšl - Veselka 182 A 262
1 3,2 316 3,20 -31 -10 Nedošín 182 A 262
1 5,2 308 2,00 -8 -4 Tržek 4021 A 262
1 8,5 355 3,30 47 14 Morašice 4021 A 261
1 11,4 380 2,90 25 9 R�žový palou�ek 4021 A 261
1 13,5 420 2,10 40 19 Makov 4021 A 261
1 15,3 440 1,80 20 11 Chotovice 4021 A 307
1 18,7 480 3,40 40 12 Jarošov 4021 A 307
1 20,0 539 1,30 59 45 Toulovcova rozhledna 4021 A 307
1 23,7 430 3,70 -109 -29 Po�í�í 4024 A 307
1 24,7 470 1,00 40 40 Zrn�tín 4024 A 307
1 26,9 555 2,20 85 39 Lubenská myslivna 4024 A 307
1 31,6 515 4,70 -40 -9 Široký D�l A 307
1 38,0 555 6,40 40 6 Poli�ka 362 A 308
1 44,0 650 6,00 95 16 Jedlovský kopec 362 A 356
1 48,1 580 4,10 -70 -17 Jedlová 362 A 356
1 51,6 610 3,50 30 9 Bystré 362 A 356
1 54,5 666 2,90 56 19 Nyklovice 104 A 356
1 62,4 539 7,90 -127 -16 Olešnice 362 A 404
1 65,2 567 2,80 28 10 Crhov 362 A 404
1 69,0 535 3,80 -32 -8 Makov 362 A 405
1 71,6 418 2,60 -117 -45 Kunštát 362 A 405
1 76,1 345 4,50 -73 -16 Sebranice 362 A 405
1 77,2 342 1,10 -3 -3 Vaculka 362 A 405
1 79,7 310 2,50 -32 -13 Mladkov 362 A 405
1 83,8 385 4,10 75 18 Boskovice 362 A 405

Silnice, (cyklostezka)

1. Etapa (ned�le 29.VII.2012) - Litomyšl - Boskovice  

Pozn.: A - trasa dle itinerá�e; N - trasa mimo itinerá� 

Itinerá� 2

Profil 3

Profil 4
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Popis 1. etapy
Ebiprogram
9,00 – spole�né foto u pomníku Zd. Kopala
11h – srocení u Ehrenberger� v Poli�ce
14h – návšt�va budoucí hv�zdárny v Jedlové u pana Jaška

Ráno byla spole�ná snídan�, než však za�ala, tak jsem se stavil na nám�stí a dal si malou p�edsnídani. Ne�ekal
jsem na spole�né foto a v 8:00 jsem vyjel do první etapy. Po�así bylo polojasné. Výjezd z Litomyšle vedl po
krásné cyklostezce Nedošínským hájem. Nezpevn�ná stezka byla trochu bahnitá po v�erejším dešti. Zajímavostí
zde byla i malá kapli�ka (sv. Antonínka) v lese, pod níž vyv�ral malý pot��ek.

spole�ná snídan� v Litomyšli vyv�ra�ka sv.Antonínek památník R�žový palou�ek

Cesta vedla kolem R�žového palou�ku, místa kde se kdysi dávno lou�ili s �eskými zem�mi pob�lohorští
exulanti, v�etn� J.A.Komenského. Cestou jsem taky vylezl na Toulovcovu rozhlednu na Jarošovském vrchu.
Zatáhlo se a za�alo poprchat. Navlékl jsem se do nepromokavých vrstev a dojel až do Budislavi spole�n� se
Sirem. Zde již za�alo lít, tak jsem se schoval do místní hospody a naob�dval jsem se zde. Lilo hrozn� a v tom
lijáku postupn� p�ijížd�li ostatní Ebicyklisté.

Toulcova rozhledna pohled z rozhledny dol� schováva�ka p�ed dešt�m

V jedné chvíli, kdy zrovna p�estalo pršet, jsem se vydal znovu na cestu a po ujetém kilometru zase znovu za�alo
siln� pršet. V Po�í�í u Litomyšle jsem se schoval p�ed dešt�m pod budkou autobusové zastávky spole�n�
s Boženkou a Sirem. Ti oba nakonec vym�kli a vydali se na další cestu do Poli�ky práv� odjížd�jícím
autobusem. Já jsem sám v dešti vyrazil do kopc�. P�ed sjezdem do Poli�ky kone�n� p�estalo pršet.

a ch�ije a ch�ije a ch�ije pozorovatelna Poli�ka pozorovatelna Poli�ka

V Poli�ce se zastavuji u Ehrenbergr�, kte�í mají na své zahrad� mimo garáže, záhonk� se zeleninou, ovocných
strom� a ke�� i malou pozorovatelnu s odsuvnou st�echou. Chvilka odpo�inku a malé ob�erstvení p�ipravené pro
ebicyklisty p�išlo opravdu vhod.
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pozorovatelna Jedlová kopule ve výstavb� pohošt�ní v Jedlové

Následuje táhlý kopec až do Jedlové. Tady staví velký rodinný d�m spojený s hv�zdárnou pan Jašek. Vy�azená
kopule z brn�nské hv�zdárny dorazila z Brna do Jedlové zav�šená na lan� pod vrtulníkem. Jsme bohat�
ob�erstveni a napojeni v útrobách hrubé stavby, sedíce na balících EPS polystyrenu. Na svou budoucnost zde
�eká jak dalekohled, tak spektrometr pro n�j ur�ený. Setkáváme se zde i s manžely Veselými z Radim��e, kte�í
kdysi p�ed pár lety zachránili Hejtmana a Pavúka p�ed uhynutím v dešti.

pozorovatelna Jedlová ZŠ v Boskovicích DDM s hv�zdárnou v Boskovicích

Vyjíždím sám dále do kopc�. Asi 2km za Jedlovou jsem píchnul zadní kolo. Zadní pláš� mám p�kn� sjetý až na
kevlarový kord. Vym��uji celou duši a jedu dále. Míjí mne Eddy a rychle mi mizí v dáli.
V Bystrém minu odbo�ku na Svojanov (364) a jedu dále na Nyklovice (362). Za Nyklovicemi mne míjí auto
vozové hradby. V Prose�i pod Kunštátem znovu za�íná pršet, navlékám si plášt�nky. Projíždím Kunštátem a
jedu p�ímo do Boskovic. P�i stoupání dlážd�ným nám�stím na mne z místní zahrádky restaurace Záložna
pok�ikuje a skanduje místní p�iopilá mládež. Po ubytování v t�locvi�n� ZŠ na Sušilov� ulici a o�ist� se vracím
na nám�stí, kde si v již zmín�né restauraci dávám výte�nou sví�kovou. A taky na nám�stí potkávám p�šího
ebicyklistu Karla Strašila s dcerou Terezkou.

oprava píchlé duši�ky malý reflektor v Boskovicích velký reflektor - Boskovice

Ve�er se jde na spole�nou exkurzi na místní hv�zdárnu, která jest pod odsuvnou st�echou na st�eše místní lidové
um�lecké školy. Hv�zdárn� se v�nuje malá parta nadšenc� pod vedením Pavla Kopeckého. Hezky nám o historii
hv�zdárny na terase u dalekohledu popovídal. Já musím ješt� podotknout, že mezi ty místní nadšence pat�í i
Michal N�mec, m�j bývalý spolužák z VŠ, který rekonstrukci optických ploch toho zdejšího dalekohledu �ešil
kdysi jako sou�ást své diplomové práce. Byla to velmi dobrá práce. Michal tam ale nebyl, tak jsem jej nechal
alespo� ode mne pozdravovat.
Po návratu do t�locvi�ny jsem zalepil píchlou duši�ku a šel spát.

Kilometráž 1. etapy
etapa Odkud Kam Vzdálenost 

km
�as 
hh:mm:ss

Pr�m�r 
km/h

max. 
rychl.

odjezd 
hh:mm

p�íjezd 
hh:mm

1 Litomyšl Boskovice 87,02 5:52:30 15 54,6 8:00 18:30
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Mapa 1. etapy

Mapa 1. etapy: Litomyšl - Olešnice - Boskovice
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Mapa 1. etapy: Litomyšl - Olešnice - Boskovice
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2. etapa - Pond�lí 2012-07-30 - Boskovice - T�ebí�

Trasa 2. etapy

E km mnm � km delta 
mnm

St 
‰

K�. Sídlo S Pozn Mapa 
50

2 0,0 395 0,00 0 0 Boskovice (5203) A 405
2 3,2 321 3,20 -74 -23 x Podhradí (5203) 374 A 405
2 4,8 310 1,60 -11 -7 Lhota Rapotina 374 (5229) A 405
2 8,0 424 3,20 114 36 Obora (5229) A 405
2 11,6 308 3,60 -116 -32 Bo�itov (5201) 377 A 451
2 13,2 320 1,60 12 8 �erná Hora 377 A 451
2 16,3 412 3,10 92 30 Žernovník A 451
2 18,6 364 2,30 -48 -21 Lub� A 451
2 20,5 420 1,90 56 29 Hluboké Hory A 451
2 22,3 463 1,80 43 24 Unín A 450
2 25,9 267 3,60 -196 -54 Všechovice A 450
2 29,2 280 3,30 13 4 Drásov A 450
2 32,1 250 2,90 -30 -10 Hrad�any A 450
2 34,6 250 2,50 0 0 B�ezina A 450
2 36,8 322 2,20 72 33 Vohan�ice A 450
2 40,4 444 3,60 122 34 Deblín 379 A 449
2 47,6 498 7,20 54 8 (K�oví) A 449
2 55,6 535 8,00 37 5 Osová Bítýška 390 A 448
2 58,2 564 2,60 29 11 K�eptovský Dv�r 390 A 448
2 59,4 499 1,20 -65 -54 Lhotka 390 A 489
2 61,8 421 2,40 -78 -33 Tasov 390 A 488
2 66,8 442 5,00 21 4 Kamenná 390 A 488
2 70,0 487 3,20 45 14 Budišov 390 A 488
2 72,4 463 2,40 -24 -10 x (Náram��) 390 A 488
2 75,1 446 2,70 -17 -6 Valdíkov 390 A 488
2 77,2 456 2,10 10 5 Hostákov 390 A 488
2 80,1 387 2,90 -69 -24 Táborský Mlýn 23 A 488
2 85,3 397 5,20 10 2 T�ebí� 23 A 487

Silnice, (cyklostezka)

2. Etapa (pond�lí 30.VII.2012) - Boskovice - T�ebí� 

Pozn.: A - trasa dle itinerá�e; N - trasa mimo itinerá� 

Itinerá� 3

Profil 5

Popis 2. etapy
Ebiprogram
12h – plen�ní Hydromechanika ve Drásov�
Ve�er – návšt�va hv�zdárny v T�ebí�i
Ve�erní brífink – pasování nová�k�

Odjel jsem kolem 8h sám se zna�ným �asovým náskokem. Ve Lhot� Rapotin� mi ušel plyn (ze zadní duše).
Uvolnil se mi ventilek z gumové masy duše. Vym�nil jsem ji za náhradní a b�žel dál. Tato etapa byla dost
kopcovitá. Za�átkem jsem jel krátce spole�n� se Sirem a Boženkou. Po p�ejezdu kopce s obcí Obora a pr�jezdu
p�es Bo�itov následoval sjezd do �erné Hory. Tam jsme si v pivovarské prodejn� dali výte�né �ernohorské pivo.
A p�es kopce se jelo až do Drásova k Hydromechanik�m.
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t�locvi�na v Boskovicích Z.D.E.! pivovarská prodejni�ka v �erné
Ho�e

Zde jsem si provizorn� zalepil uvoln�ný ventilek do duše a oblepil jej nast�íhanými záplatami. Následovalo
ebirojení na návsi u kostela, kde nás oficiáln� v Drásov� p�ivítala starostka paní Bo�ková spolu se svým
zástupcem a místním kroniká�em. Byli jsme uvítáni ni chlebem a solí, ni �evem a holí, nýbrž pravým, místním,
�eským �esnekem. Následoval návrat ke Krejs�m. Zde bylo p�ichystáno pohošt�ní – chléb se š-kvarkovou
pomazánkou a cibulí, mnohé druhy lahvových piv. Nejv�tší úsp�ch m�lo pivo Kvasar, kterýžto název asocioval
v Hejmanovi p�ednést odpo�ívajícím a hodujícím ebicyklist�m pár slov o kvasarech, než sám únavou usnul v
zahradním lehátku.

Ebiplen�ní u Krejs� v Drásov� Oficiální uvítání v Drásov� kde to je?

Od Hydromechanik� jsem odjel velmi brzo, dle pozd�jších zpráv ješt� d�íve, než bylo vše vyplen�no. Cesta
vedla p�es Hrad�any a B�ezinu do Deblína. No a v tom Deb(i)lín� za�ínal p�íšerný stoupák a ješt� po hlavní
okresní silnici. Nicmén� po výjezdu nahoru cesta mí�ila stále mírn� do kopce, jelo se po náhorní plošin�
�eskomoravské vrchoviny. Slunce pálilo, vítr mírn� foukal do zad. Bylo tam krásn�. P�ed odbo�kou na K�oví
mne dojel Petr Kad�rka, tak jsme dále jeli spolu. V Osové Bítýšce jsme se spole�n� s n�kolika ebicyklisty
naob�dvali v zahradní restauraci a dále vyrazili dle itinerá�e.
P�ed t�locvi�nou byla malá pizzerie, kde se postupn� nakrmily mnohé skupinky ebicyklist�. Sed�li zde i Olda
Martin� a Roman Šula, místní astronomi�tí �initelé. Ve�er se ebihromada rozd�lila na dv� grupy. Jedna v�tší šla
na prohlídku pam�tihodností m�sta, druhá skupina, ta menší, šla do kopce na hv�zdárnu. Já jsem šel do kopce na
hv�zdárnu. Prohlédli jsme si hv�zdárnu, která od poslední ebinávšt�vy prošla �áste�nou rekonstrukci. Povídali
jsme si s místními astronomy, ud�lali ebizápis do hv�zdárenské pam�tní knihy. K t�locvi�n� jsme se dostali
nazp�t až pozd� ve�er za tmy.

T�ebí�ská dominanta nedokon�ená nová hv�zdárna stará hv�zdárna

Následovala valná hromada, která se také protáhla. Byli pasováni dva nová�ci, Komteska (Jana Waldsteinová) a
Iljušin. P�ísaha se musela opakovat, protože ob�ma nebylo dodáno, že oba pevn� v��í ve Z.D.E. Iljušin, nadšený
p�íznivec všeho, co se pohybuje po kolejích, zazpíval pok�ik ebicyklu na jednu melodii z Lašských tanc� od
Leoše Janá�ka. Co ebicyklista, to n�jaký originální nápad, �i jiná naprosto fantastická ptákovina.
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malý reflektor zápis do návšt�vní knihy v
T�ebí�i

Pasování Iljušina

A taky se na EBI znovu objevil po mnoha-mnoha letech Myšák, zatím stále statisticky kdysi dávno nejmladší
ú�astník ebicyklu, kterýžto jel sv�j první ebicykl, když mu bylo n�co kolem 9-ti let. Jezdil tehdá spole�n� se
svým otcem - Lišákem – fotografem prvních ro�ník� ebicyklu.

Kilometráž 2. etapy
etapa Odkud Kam Vzdálenost 

km
�as 
hh:mm:ss

Pr�m�r 
km/h

max. 
rychl.

odjezd 
hh:mm

p�íjezd 
hh:mm

2 Boskovice T�ebí� 90,66 6:32:41 14 60,2 8:00 16:45
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Mapa 2. etapy

Mapa 3.etapy: Boskovice - T�ebí�
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3. etapa - Úterý 2012-07-31 - T�ebí� - Mikulov

Trasa 3. etapy

E km mnm
��

km
delta 
mnm

St 
‰ K�. Sídlo S Pozn Mapa 

50
3 0,0 405 0,00 0 0 T�ebí� A 487
3 1,2 464 1,20 59 49 T�ebí� - alfa A 487
3 2,8 487 1,60 23 14 St�ítež 401 A 487
3 3,6 540 0,80 53 66 Klu�ov 401 A 526
3 10,2 480 6,60 -60 -9 Lipník 401 A 526
3 13,3 500 3,10 20 6 Zárubice 401 A 527
3 16,4 470 3,10 -30 -10 Odunec 401 A 527
3 20,4 420 4,00 -50 -13 Hrotovice A 527
3 26,7 348 6,30 -72 -11 Rouchovany A 528
3 31,8 305 5,10 -43 -8 Zámek A 528
3 35,7 290 3,90 -15 -4 Tulešice (5006) A 564
3 40,0 280 4,30 -10 -2 Vémyslice A 565
3 42,0 265 2,00 -15 -8 Dobelice A 565
3 46,3 280 4,30 15 3 Kadov A 565
3 51,5 250 5,20 -30 -6 Miroslav (5009) A 565
3 56,8 200 5,30 -50 -9 Damnice (5009) A 566
3 58,2 195 1,40 -5 -4 Ji�ice u Miroslavi (5009) A 566
3 61,8 196 3,60 1 0 Troskotovice (5009) A 566
3 66,2 182 4,40 -14 -3 Vlasatice A 566
3 74,7 175 8,50 -7 -1 Pasohlávky N 567
3 82,7 187 8,00 12 2 Drnholec N 595
3 90,0 176 7,30 -11 -2 Brod nad Dyjí N 596
3 94,8 187 4,80 11 2 Dolní Dunajovice A 596
3 101,7 251 6,90 64 9 Mikulov A 597

Silnice, (cyklostezka)

3. Etapa (úterý 31.VII.2012) - T�ebí� - Mikulov 

Pozn.: A - trasa dle itinerá�e; N - trasa mimo itinerá� 

Itinerá� 4

Profil 6

Popis 3. etapy
Ebiprogram
12h – plen�ní Trosotovické usedlosti Paulíkových (rodi�� naší Jájy)
Ve�er – ve�erní prohlídka mikulovského zámku

Vyjel jsem dle itinerá�e po silnici (360) sm�rem na Jarom��ice nad Rokytnou. Na tom krátkém úseku výjezdu
z T�ebí�e, p�ed odbo�kou na St�ítež se mi stala velmi milá p�íhoda. Jak jsem si takhle p�edpisov� kolob�hal do
táhlého kopce a tím trochu brzdil dopravu na jinak rušné, úzké okresní silnici, tak na mne n�jaký bodrý
spolujezdec od �idi�e k�i�el „Na co máš chodník, pi�o?!“ I tak jsem mu sta�il v tom krátkém okamžiku slušn�
odpov�d�t, k�i�íce na n�j: „Po chodníku se nejezdí, pi�o!!“ Taková mezilidská komunikace a teplé lidské slovo,
to �lov�ka vždy pot�ší. Inu na hrubý pytel, jest hrubá záplata.
Za St�íteží jsem minul Hydromechanika a chvíli jsme spole�n� jeli do táhlého kopce. Vodítkem nám byla
p�ekrásná v�trná elektrárna naho�e na kopci.
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v pozadí T�ebí� JE Dukovany Tvrz v Miroslavi

Cesta vedla vlnitým krajem. Jelo se kolem jaderné elektrárny v Dukovanech, ale tentokráte kolem druhé strany,
než p�i minulém Ebicyklu. Ebicykl totiž již mnohokrát kolem této elektrárny projel, dokonce ji i navštívil. Díky
letošní ebitrase jsme ale minuli ten fantastický pivovar v Dalešicích.
V Miroslavi jsem se naob�dval v zahradní restauraci spole�n� s Hillarym, kterýžto p�ijel krátce po mne. Vyfotil
jsem si místní, oprýskaný záme�ek v parku a vydal se sm�rem na Troskotovice.

Troskotovice Troskotovice Troskotovice

V Troskotovicích je totiž d�m Paulíkových, rodi�� naší ebicyklistky Jáji a taky asi základna k mnohým
astronomickým pozorováním. Cestu k jejich domu mi velmi usnadnilo zna�ení sm�ru na vozovce oranžovou
barvou. Bez toho bych to asi jen st�ží našel.

Troskotovice Troskotovice pohled na Pálvské vrchy

P�ed domem stál zaparkovaný dobson 300 a dvoukolo. Na dvorku stály dva malé slune�ní dalekohledy. Uvítali
nás zde jak Paulíkovi, tak Jája i Pája. P�ipravili pro nás skv�lé ob�erstvení v�etn� místního vína a domácích
klobásek, které se práv� oh�ívaly v domácí udírn�. Dále zde bylo zkonzumováno spousty pe�iva, slané i sladké
zákusky a p�emnohé další dobroty. Sed�l jsem ve stínu strom� a relaxoval. Pomalu se dvorek zapl�oval dalšími a
dalšími ebicyklisty, a tak jsem vyrazil dále.
Jeli jsme ve skupince Hydromechanik II, Arizona, Boženka, Mateno. Ve snaze o vyhnutí se malého kope�ku
pavlovských vrch� mezi Pasohlávkami a Dolními Dunajovicemi jsme to s Hydromechanikem II, Arizonou a
Boženkou vzali oklikou p�ed Drnholec. Cesta byla sice delší, zato ale horší. Vedla po hrázi kolem �eky Dyje a
bylo tam velmi krásn�. Když jsem se potom podíval do mapy, zjistil jsem, že jsme si jen prodloužili trasu, nic
více. Tomu slibovanému kope�ku jsme se nakonec nevyhnuli.

most p�es Mikulov Mikulov
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Do Mikulova jsem dojel po cyklistické stezce, která se vine t�sn� vedle velmi rušné okresní cesty. Ubytování
bylo p�ímo na nám�stí v turistické ubytovn� U zajíce. Rozvrzané postele, avšak s �istým povle�ením. Sprch bylo
málo a voda teplá n�jak nebyla.
Restaurace hned vedle v�bec nestíhala, takže jsem na pivo a bu�ta s hranolky �ekal p�ímo astronomickou dobu.
Slíbená hromadná ve�erní prohlídka Mikulovského zámku za�ala pod vedením pana Trampoty až po p�l deváté.
V Mikulovském zámku je totiž muzeum s bohatými sbírkami a bylo se na co t�šit. Bohatý výklad za�al již dole
pod zámkem. Naho�e na nádvo�í se k nám p�idaly další dv� odbornice muzea, paní Vrbková a Frantelová a
všichni t�i nás postupn� protáhli celým zámeckým areálem. Za�ali jsme sklepní výstavou Germáni a �ímani v
kraji pod Pálavou.

jdeme na prohlídku
mikulovského zámku

na zámeckém nádvo�í Germáni a �ímané

Prošli jsme výstavou vina�ství a vinohradnictví (Tradi�ní vina�ství na Morav�), Dittrichsteinskou galerii se
spoustou obraz�, Lobkowickou výstavu o historii rodu Lobkowic� na Morav�, výstavu Od gotiky po empír. V
zámeckém sklep� jsme si prohlédli ob�í vinný sud s objemem asi 1010 hl.

expozice knihovnická expozice od gotiky po empír genealogie na zdi

V zámecké knihovn� byly nejen knihy, ale i expozice astronomických a zem�m��i�ských pom�cek. Vzácným
exponátem byl i zachovalý a restaurovaný od�v Markéty Františky Lobkowiczové, rozené Dietrichsteinové. No
chodili jsme zámkem od 20:30 do 23:30.
Velmi pozdní brífink p�ed p�lnocí byl sp�šn� po návratu do ubytovny, já jsem ale šel spát.

Kilometráž 3. etapy
etapa Odkud Kam Vzdálenost 

km
�as 
hh:mm:ss

Pr�m�r 
km/h

max. 
rychl.

odjezd 
hh:mm

p�íjezd 
hh:mm

3 T�ebí� Mikulov 102,79 6:30:19 16 58,2 8:00 18:00
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Mapa 3. etapy

Mapa 3-etapy: T�ebí� - Mikulov
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4. etapa - St�eda 2013-08-01 - Mikulov - Veselí nad Moravou

Trasa 4. etapy

E km mnm � km delta 
mnm

St 
‰

K�. Sídlo S Pozn Mapa 
50

4 0,0 235 0,00 0 0 Mikulov A 597
4 3,5 190 3,50 -45 -13 x Mušlov A 597
4 14,0 175 10,50 -15 -1 Lednice 412 A 598
4 19,5 170 5,50 -5 -1 Podivín (hv�zdárna J.Vorlický) 412 A 598
4 32,5 205 13,00 35 3 �ejkovice 412 A 599
4 38,5 180 6,00 -25 -4 Mut�nice 412 A 570
4 46,0 190 7,50 10 1 Dub�any 412 A 571
4 51,5 205 5,50 15 3 Ratíškovice A 571
4 60,0 200 8,50 -5 -1 Vracov A 572
4 65,5 190 5,50 -10 -2 Bzenec A 572
4 73,5 170 8,00 -20 -3 Veselí nad M. - hv�zdárna A 572
4 75,5 180 2,00 10 5 Veselí nad Moravou A 572

Silnice, (cyklostezka)

4. Etapa (st�eda 1.VIII.2012) - Mikulov - Veselí nad Moravou

Pozn.: A - trasa dle itinerá�e; N - trasa mimo itinerá� 

Itinerá� 5

Profil 7

Popis 4. etapy
Ebiprogram
12h – hv�zdárna v Podivín� u Vorlických
14h - návšt�va Templá�ských sklep�
?? – pozorovatelna v Bzenci
20:30 – hv�zdárna ve Veselí nad Moravou
21:30 – ve�erní Hejtmanova p�ednáška v kin� Mars a následná oslava kilometráže Ebicyklu

Ráno, po snídani z �erstv� donesených zásob, jsem odjížd�l sám kolem 8:30. Snažil jsem se jet dle itinerá�e.

královské ubytování v
Mikul�icích

pohled na Mikul�ice Lednice

Nejd�íve po hlavní silnici na Valtice, p�ed Sedlcí jsem jel do Lednice p�es Mušlov. Abych se vyhnul pálavskému
kopci, vzal jsem to po hrázi Lednického rybníka po cyklostezce (41). Cesta po hrázi sice byla po rovin�, ale byl
to velmi hrubý asfalt se spoustou kamení. Cestou mne dojel Hydromechanik II, a tak jsme jeli spolu.
Prošel jsem si lednický zámecký park, prohlédl si zven�í oranjerii. Všude t�rist� jako much. Na prohlídku zámku
jsem nešel, odradila mne cena vstupného. Ta byla p�ímo astronomická. Po hlavní cest� jsem b�žel do Podivína.
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oranjerie v zámeckém parku vinice ???

V Podivín� jsem byl již kolem 11h. Cílem byla hv�zdárni�ka pana Vorlického. Ptal jsem se na Vorlické, ale t�ch
jsou tam prý 3 familie. Na udané adrese, dle itinerá�e, jsem to nenašel. Tak jsem si dal sva�inku, �ekaje, zda se
objeví n�jaký další ebipikl, ale nikde nikdo - a tak jsem nakonec b�žel dál. V �ejkovicích (11:20) jsem si
spole�n� s Starším Prá�etem a manželi Strašilovými s dcerkou (Karel, Majka, Terezka) dali výborný ob�d v
restauraci p�ed Templá�skými sklepy. Tady byla domluvena spole�ná exkurze spojená s degustací vín na 14h. V
tomhle horku se mi nijak necht�lo degustovat, tak jsem b�žel dále (odjezd 13:15).

Templá�ské sklepy v �ejkovicích Muzeum TGM v �ejkovicích
V Bzenci m�la být dle Simulanta možnost k navštívení pozorovatelny pana Maršálka, ale ten nebyl doma,
protože prý nikoho z Ebicyklu ani ne�ekal. No a z Bzence až do Veselí na Morav� je jedna krásná cyklostezka.
Po cest� je i hv�zdárna, tak se tam zastavuji. Potkávám tu správce pana Lubomíra Kazíka a našeho Sira. Byl
jsem pohošt�n pivem, sedíme ve stínu a klábosíme. Jedu se ubytovat do m�sta do ZŠ u parku, cestou se zastavuji
na ve�e�i. Jídlo je tak dobré, že si ješt� dávám dodate�ný chod - pala�inky s marmeládou.

cestou do Veselí hv�zdárna Veselí hv�zdárna Veselí

Po ubytování jdeme spole�n� do kina Mars, kde má Hejtman p�ednášku pro ve�ejnost okna Vesmíru doko�án po
30 letech.  Vstupujeme dovnit�... a cht�jí po nás vstupné (30K�). No všichni žijeme s tím, že Ebicykl je zde
hostem, tudíž m�li bychom mít vstup zdarma. Tak na protest �ekáme v p�edsálí kina, až nás nakonec
organizáto�i po �tvrt hodin� �ekání a dohadování kone�n� poušt�jí do sálu bezplatn�. P�ednáška je již v plném
proudu.

... ó já se mám... vestibul kina Mars oslava návratu s M�síce z
apogea

Po p�ednášce se všichni ebicyklisté p�esunuli do p�edsálí kina, kde nastala oslava celkové kilometráže Ebicyklu.
Dosáhli jsme totiž v sou�tu po�et kilometr� ze Zem� na M�síc v apogeu a zp�t (cca 816000 km). P�išel i Jura
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Cáb s manželkou a taky místní mistr vysokého kola - Pepa Zimov�ák, který m�l k Ebicyklu taky proslov.
P�ipíjelo se kosmickým vínem - Blatnickým rohá�em z roku 1999. Mistr Blatnický, alias Jura Cabú, si jej
schra�uje pro významné astronomické události Ebicyklu. V rámci oslav byl promítnut starý kreslený film Kráva
na M�síci a v záv�ru zazn�la Píse� o M�síci od Karla Vlacha, doprovázená Simulantovými povedenými
ilustracemi. Taktéž byl nakonec proveden již zcela oby�ejný brífink a potom byl zavelen rozchod.

Kilometráž 4. etapy
etapa Odkud Kam Vzdálenost 

km
�as 
hh:mm:ss

Pr�m�r 
km/h

max. 
rychl.

odjezd 
hh:mm

p�íjezd 
hh:mm

4 Mikulov 
Veselí n. 
Moravou 80,53 5:23:43 15 43,6 8:00 19:00

Mapa 4. etapy

Mapa 4.etapy: Mikulov - Veselí nad Moravou
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5. etapa - �tvrtek 2012-08-02 - Veselí nad Moravou - Prost�jov
Ebicykl jel z Veselí do Prost�jova, já jsem b�žel z Veselí dom� do Horky.

Trasa 5. etapy

E km mnm � km delta 
mnm

St 
‰

K�. Sídlo S Pozn Mapa 
50

5 0,0 180 0,00 0 0 Veselí nad Moravou (47) A 573
5 4,2 180 4,20 0 0 Uherský Ostroh (47) A 573
5 11,0 190 6,80 10 1 Ostrožská Nová Ves (47) A 573
5 15,5 185 4,50 -5 -1 Kunovice 700m za Muzeem 55 A 538
5 19,0 200 3,50 15 4 Uherské Hradišt� 55 A 538
5 20,9 182 1,90 -18 -9 Staré M�sto 55 N 537
5 27,5 189 6,60 7 1 Hušt�novice 55 N 537
5 29,8 187 2,30 -2 -1 Babice 55 (47) N 538
5 32,7 185 2,90 -2 -1 jez na Rejd� (Spytihn�v) (47) N 538
5 37,4 190 4,70 5 1 Napajedla (47) N 499
5 42,5 188 5,10 -2 0 Otrokovice (47) (5181) A 499
5 54,7 188 12,20 0 0 Tluma�ov 55 A 499
5 59,1 195 4,40 7 2 Záhlinice 55 N 458
5 62,8 194 3,70 -1 0 Hulín 55 N 458
5 67,2 200 4,40 6 1 B�est N 457
5 74,4 202 7,20 2 0 (Horní Mošt�nice) N 457
5 78,8 210 4,40 8 2 P�erov (5042) N 411
5 82,9 211 4,10 1 0 Dluhonice (5042) N 411
5 86,2 207 3,30 -4 -1 Rokytnice (5042) 150 N 411
5 90,8 200 4,60 -7 -2 Brodek u P�erova (6049) N 411
5 92,3 202 1,50 2 1 Majetín (6049) N 411
5 97,5 204 5,20 2 0 Grygov (6049) N 411
5 100,8 205 3,30 1 0 Nový Dv�r N 411
5 105,1 209 4,30 4 1 Olomouc - Nový sv�t N 363
5 107,8 220 2,70 11 4 Olomouc - Lazce N 363
5 111,5 210 3,70 -10 -3 Olomouc - Hej�ín N 363
5 113,0 220 1,50 10 7 Olomouc - �ep�ín N 363
5 116,7 218 3,70 -2 -1 Horka nad Moravou N 362

5. Etapa (�tvrtek 2.VIII.2012) - Veselí nad Moravou - Horka nad Moravou 

Silnice, (cyklostezka)

Pozn.: A - trasa dle itinerá�e; N - trasa mimo itinerá� 

Itinerá� 6

Profil 8

Profil 9
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Popis 5. etapy
Ebiprogram
xx - návšt�va kv�tné zahrady v Krom��íži

P�i dnešní etap� m�l Ebicykl navštívit i hv�zdárnu na Lošov�, alespo� jako alternativní ebizkratku (+10km), a
tak jsem se odchýlil od itinerá�e, musel vynechat Prost�jov a jet dom� za�izovat.
Náhradní etapa byla pom�rn� dlouhá, nicmén� vlastn� skoro po rovin�. Snažil jsem se vyjet co nejd�íve, ale
stejn� se mi to poda�ilo až v 7:30. Nasnídal jsem se v parku na lavi�ce, když jsem si p�ed tím koupil n�co
�erstvého v potravinách poblíže. Trochu jsem bloudil v Uherském Ostrohu, n�jak se mi tam pomíchala �ísla
cyklostezek. Asi jsem nebyl sám, protože stejný problém m�li Zinaida a Bohouš, kte�í tady taky mírn� bloudili.
S pomocí podrobné mapy jsme to vy�ešili a spole�n� jeli až do Uherského Hradišt�. Po kafi a krátkém odpo�inku
ve stínu parku, jsme se rozd�lili. Oni jeli dále dle itinerá�e po (47), já po cyklostezce podél levého b�ehu �eky
Moravy na Olomouc.

Ebistáj Plakety Pepy Zimov�áka na
hospodské st�n�

letecké muzeum v Kunovicích

Cyklostezka vedla až do Hulína, jen je místy zpevn�ná. Z Veselí až do Spytihn�vi to bylo po krásné asfaltované
cyklostezce, mezi Spytihn�ví a Napajedly jen po zpevn�né prašné cest� a dále op�t po luxusní cyklostezce. A od
Hulína do P�erova jsem to b�žel již po okresce, provoz ale nebyl zas tak velký. V B�estu jsem se naob�dval a
chvíli posed�l ve stínu zahrádky motorestu. Pak už byl jen pr�jezd P�erovem a odbo�ení na Rokytnici, Majetín,
pr�jezd kolem naší zahrady v Grygov� a vedlejší hv�zdárni�ky u letní hospody (oboje bylo zav�eno) a zadem po
cyklostezce p�es Nové Dvory do Olomouce a pak do Horky dom�.
T�sn� p�ed podjezdem dálnice u Nových Dvor�, co to nevidím, v protism�ru Iljušin. Koukali jsme na sebe jak
husa do flašky, nicmén� po prvním údivu jsme se slušn� pozdravili ebicyklistickým Z.D.E. a pak jsme každý
každého upozornili na jeho špatný sm�r jízdy, pln� v souladu s mokodebem2.

vodní plavba Spytihn�v jez ve Spytihn�vi u Nových Dvor� Z.D.E.

Domu do Horky jsem p�ijel v 16:15. Po úplné o�ist� jsem jel za�izovat v�ci spojené s d�tmi a ebinávšt�vou na
Lošov�. Nakoupil jsem baterii pití (pivo a nealko grgavé vody), naházel to všechno do auta spole�n� s bicykly
Magu a Henryho a jejich p�edem p�ipravenými cyklobat�žky s oble�ením a jel s tím vším na Lošov. Všechno
jsem to vyložil na Lošov� u tchána a tchýn�, kte�í tam bydlí, nebo� tam práv� ob� naše d�ti zrovna trávily pár
prázdninových dní. V hlav� jsem m�l totiž šílený nápad, již d�íve však probraný a s koloušky vzájemn�
odsouhlasený. Po ebinávšt�v� Lošova se s koloušky spole�n� p�idáme k Ebicyklu a pojedeme s nimi �ást etapy,
kam to p�jde, nejlépe až do Grygova na hv�zdárni�ku a pak se vrátíme dom� do Horky. Pak znova druhý den
naložíme kola s kolob�žku do auta a pojedeme na záv�r ebicyklu do Blatnice pod svatým Antonínkem a
pojedeme Ebicyklu naproti na poslední etap�. Naprosto šílené, avšak logisticky zvládnutelné.
Po návratu dom� v 19:30 jsem si ješt� jel pro svou ebibatožinu do Prost�jova do ZŠ Jana Železného, kam mi ji
dopravila vozová hradba v rámci �ádné etapy. Ješt� jsem v Prost�jov� zanechal ebiomluvenku, která m�la býti

                                                       
2 Tohle setkání by se asi mohlo zapsat do ebistatistiky, jako nejvzdálen�jší náhodné setkání dvou ebicyklist� v
etap�. Vzhledem k tomu, že ve stejný �as bychom byli n�kde v Krom��íži, tak vzdušnou �arou je to cca 45 km.
Co ty na to, Sire?
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p�e�tena p�i brífinku. A pak jsem jel honem autem dom�. Po návratu kolem 21h jsem si kone�n� oddechnul a jal
se chvíli relaxovat.
Text ebiomluvenky

Valné hromad� p�i Ebibrífingu v Prost�jov�
urgentní sd�lení od Královny Kolob�žky
V�c: Ebiomluvenka a jiné
Slovutní Ebicyklisté
Rád bych se vám omluvil za neú�ast v etap� Veselí nad Moravou -
Prost�jov a kvaziú�ast na posledních etapách z následujících d�vod�.
Moji haranti Moje milované d�ti�ky Jindra a Magda mne poprosily, by se
mohly alespo� nakrátko zú�astnit jedné etapy letošního Ebicyklu a etapa
Prost�jov - Lošov - Zlín je k tomu zrovna ta pravá. Tak jsem jim jel
p�ipravit bicykly a p�epravit je autem na Lošov. D�ti jsou zde totiž v
útulku pro opušt�né a bezprizorné d�ti u babi�ky a d�de�ka. Takže jsem
si dnes dovolil již v Uherském Hradišti odbo�it z trasy itinerá�e a
vydat se p�ímo na sever do Olomouce.
Na svou obhajobu mohu dodat, že jsem se do Olomouce z Veselí dopravil po
vlastních osách (tedy na kolob�žce), což jsem u�inil za dobu 6h 27m 54s
a nato�il 113,16 km s pr�m�rem 17,5 km/h. Takový pr�m�r jsem už dlouho
nem�l. Sám se sob� divím! Ona asi vidina domácího pelechu, vany
napušt�né až po p�epad teplou vodou a n�žným pohlazením od své ženy d�lá
s mužským pravé divy. No ješt� jsem m�l lehký teplý jižní vítr v zádech.
Kdyby mizera foukal opa�n�, tak potím pot, krev, mo�, .... atd...
Zítra se tedy k EBIpelotonu v po�tu 3ks p�idáme na Lošov� a n�kde v
perimetru Velká Byst�ice - P�erov se zase odpojíme, bychom se mohli
dostat zp�t dom� po vlastních osách.

Tímto dále žádám prosím slovutného Polního Hejtmana SJ k ud�lení
privilegia ú�asti Magdy a Jind�icha Jelínkových na �ásti 6.etapy
v souladu s kodexem RZVREPu.

Dále slovutné ebispole�enstvo upozor�uji, že ješt� jedno znovup�ipojení
provedeme znovu v sobotu odpoledne/ve�er, kdy p�ijedeme zas - tentokráte
již autem až do Blatnice na záv�re�né slavení... Pokusím se vzít nejen
d�ti, ale i ex-ebicyklistku Vlastu... Tentokráte bez kol, neb nemáme
nosi� na kola.

Dále žádám o zápis do EBIkroniky p�i p�íležitosti náhodného setkání dvou
ebicyklist� na etap� pravd�podobn� v nejvzdálen�jším míst� odchýleném od
itinerá�e. Královna Kolob�žka a Iljušin se potkali v protism�ru u
podjezdu dálnice z Olomouce na silnici na Nové Dvory (sm�r Grygov, 4km
od Olomouce)! Koukali jsme na sebe nejd�íve jako péro z gau�e, nicmén� v
souladu s MOKODEBem jsme každý druhého upozornili na špatný sm�r jízdy.
Na Iljušina musím bonznout, že jel ze Starého M�sta do Olomouce vlakem.
A polštá� s sebou nevezl.

Vzkazuje, že Lošováci na hv�zdárn� budou, potvrzeno. Já se tam pokusím
ješt� dopravit n�jaké tekutiny, neb hv�zdárna je na kopci a není tam
voda (ani WC - nicmén� jsou tam ke�íky a polnosti kolem. Prost� ob-ser-
vato�.) Já sám se pokusím na Lošov� být již od 9 hodin, pokud se ráno
probudím...

Královna Kolob�žka
za jedno�lennou sekci EBIkolob�hu
s kolob�žká�ským
T�i - �ty�i - trhni si nohou!
ZDE

P.S: Svou ebibatožinu jsem si dnes odvezl, takže se mi o ni nemusíte
starat.

Kdo nakonec ebiomluvenku na ve�erním brífinku p�e�etl, nevím.

Kilometráž 5. etapy
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Mapa 5. etapy

Mapa 5.etapy: Vlašim - Pardubice
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Mapa 5.etapy: Vlašim - Pardubice
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6. etapa - Pátek 2012-08-03 - Prost�jov - Zlín
Ebicykl jel z Prost�jova do Zlína p�es Grygov a Lošov. Já jsem b�žel z Horky na Lošov a potom spole�n� s
koloušky z Lošova zp�t do Horky (koloušci jeli na svých bicyklech).

Trasa 6. etapy

E km mnm
��

km
delta 
mnm

St 
‰ K�. Sídlo S Pozn Mapa 

50
6 0,0 220 0,00 0 0 Horka nad Moravou N 362
6 2,6 217 2,60 -3 -1 Chomoutov (6027) N 363
6 6,8 216 4,20 -1 0 Hlušovice * N 363
6 10,4 254 3,60 38 11 Dolany (6030) N 363
6 11,6 247 1,20 -7 -6 Tové� (6102) N 363
6 13,0 270 1,40 23 16 Samotišky (6102) N 363
6 15,7 375 2,70 105 39 Svatý Kope�ek (6103) N 363
6 18,3 310 2,60 -65 -25 Lošov MHD N 364
6 19,7 381 1,40 71 51 Lošov Hv�zdárna {1} N 364
6 20,5 316 0,80 -65 -81 Lošov {1} N 364
6 24,0 258 3,50 -58 -17 Velká Byst�ice (5) {1} N 364
6 28,0 250 4,00 -8 -2 chmelnice u  V.Týnce * {1} N 364
6 30,4 258 2,40 8 3 Velká Byst�ice (5) {1} N 364
6 34,4 228 4,00 -30 -8 Bystrovany (5) {1} N 363
6 40,4 212 6,00 -16 -3 Klášterní Hradisko {1} N 363
6 44,5 217 4,10 5 1 Chomoutov (6027) {1} N 363
6 47,1 220 2,60 3 1 Horka nad Moravou {1} N 362

6. Etapa (pátek 3.VIII.2012) - Horka nad Moravou - Lošov - Horka nad Moravou 

Silnice, (cyklostezka)

Pozn.: A - trasa dle itinerá�e; N - trasa mimo itinerá� 

Itinerá� 7

Profil 10

Popis 6. etapy
Ráno jsem vyb�hl z Horky v 7:45 a na Lošov� u Kope�ných jsme byl kolem 9h. Vyzvednul jsem d�ti, vzali jsme
kolob�žku, já do ruky a batohu koupené pití a p�šky jsme se vydali na lošovský kopec, na hv�zdárnu. Místní
osazenstvo hv�zdárny mezitím p�ipravilo pohošt�ní a taky naprosto dokonalou taška�ici k uvítání Ebicyklu.

p�íprava obrany hv�zdárny
Lošov

první ebinávšt�vnice v kopuli boj - úto�níci a obránci

Základem všeho byla jednoduchá premisa, že když ebicykl plení, tak plen�ní jest t�eba se aktivn� bránit. A nejen
to.T�m bláznivým a pomýleným astronom�m je t�eba vysv�tlit správný a jediný astrologický sv�tonázor v
souladu se sou�asnými nejmodern�jšími poznatky a nejmódn�jšími trendy. I byly na obranu p�ipraveny papírové
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koule k vrhání, p�ed hv�zdárnu vykopán imaginární vodní p�íkop a u vstupní branky instalován plakát "Naše
Zem� je placatá". Byl stanoven i bojový pok�ik, kterým jsme hodlali ty ebicyklisty zastrašit, by prchali jak
k�ižáci od Sudom��e. I já s d�tmi, protože na hv�zdárnu pravideln� chodíme a pat�íme do místní posádky, jsme
se aktivní obrany hv�zdárny taky zú�astnili.
Po desáté hodin� se ke hv�zdárn� p�ibližovali první ebipiklové. S hromadným výk�ikem "A� žije astrologie!,
Naše Zem je placatá! Antares je planeta! Saturn je hv�zda! Poj�te si pro horoskop!,... " a dalšími astrologickými
odbornými špeky, jsme p�icházející zasypali salvou papírových koulí.
To naši dobyvatelé opravu ne�ekali! Avšak po procitnutí z momentu p�ekvapení, kryti svými bicykly, pronikli
naší hrdinnou hv�zdárenskou obranou ke kolá�k�m, štrúdlu, bramb�rk�m a pití. A všechno nám sn�dli.
Nejzdatn�jšími dobyvateli se nakonec ukázali Hejtman a Pavúkmistr. Oba zcela nezávisle na sob� použili nejen
kryt svého kola jako pavézy, ale vytasili i úto�né zbran�, jeden pumpi�ku na kolo a druhý svou cykloláhev a
hnali se na zte� hv�zdárenské branky.

pohled z kopule na Olomouc po bitv� za�íná pršet

Bitevní taška�ice skon�ila nakonec úplným smírem a totálním vyplen�ním. Hejtman daroval naší hv�zdárn�
Ebiknihu. Tato bude za�azena do knihovni�ky na �estné místo. Poslední ebipiklové odjížd�li až kolem 14h.
Doufám, že každý z Ebicyklu si bude ebiplen�ní na Lošov� pamatovat a bude-li v budoucnu p�íležitost, ur�it� se
Ebicykl na Lošov� jist� zase zastaví. Kdo nezažil neuv��í - kdo zažil nezapomene! A kdo tam nebyl, jeho sm�la!
Magda, Jindra sedli na kola, já na kolob�žku a spole�n� s Pavúkem a Pedrem jsme se vydali sm�rem ku P�erovu
dle itinerá�e. U Velkého Týnce Henry ztrhl p�esmyka�, a bylo vymalováno. S pomocí Pavúka jsme to dali do
trochu provozuschopného stavu, ale již bylo jasno, že až do P�erova nedojedeme. A k tomu se ješt� i zatáhlo a
za�alo d�sn� lít. Schovali jsem se sice pod osam�lý strom, ale stejn� po �tvrt hodince za�al pomalu proprchat. A
tím pro nás tato etapa skon�ila. Vrátili jsme se p�es Velkou Byst�ici kolem �eky Moravy dom� do Horky úpln�
mok�í, nicmén� naprosto spokojeni. Cykloprádlo jsem hodil do pra�ky a pak do suši�ky a v díln� si za chvíli
poradil s opravou Jindrova p�esmyka�e. Ve�er jsme nabalili spacáky, znovu své cestovní cyklobat�žky, kola a
kolob�žku nacpali op�t do auta. Aby se nám to tam vše vešlo a ješt� tam byla 3 místa, museli jsme ze všeho
demontovat p�ední kola. Vše tak bylo p�ipraveno na ráno na výlet do Blatnice a šli jsme spát.

Kilometráž 6. etapy
etapa Odkud Kam Vzdálenost 

km
�as 
hh:mm:ss

Pr�m�r 
km/h

max. 
rychl.

odjezd 
hh:mm

p�íjezd 
hh:mm

6 Horka Horka 41,45 3:14:53 13 42,5 7:45 17h
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Mapa 6. etapy

Mapa 6.etapy: Pardubice - Úpice
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7. etapa - Sobota 2012-08-04 - Zlín - Blatnice pod svatým Antonínkem
Ebicykl jel ze Zlína do Blatnice. Já jsem si s koloušky ud�lal krátkou individuální ebietapu z Blatnice naproti
Ebicyklu.

Trasa 7. etapy

E km mnm � km delta 
mnm

St 
‰

K�. Sídlo S Pozn Mapa 
50

7 0,0 210 0 0 0 Blatnice pod sv.Antonínkem 5048 A 574
7 3,0 340 3,00 130 43 Svatý Antonínek 5048 A 574
7 6,0 205 3,00 -135 -45 Ostrožská Lhota 5048 A 574
7 11,5 250 5,50 45 8 Hluk 5048 A 574
7 17,0 205 5,50 -45 -8 Ostrožská Lhota 5048 A 574
7 20,0 340 3,00 135 45 Svatý Antonínek 5048 A 574
7 23,0 210 3,00 -130 -43 Blatnice pod sv.Antonínkem 5048 A 574

7. Etapa (sobota 4.VIII.2012) - Blatnice pod Sv.Antonínkem - Hluk - Blatnice pod Sv.Antonínkem 

Silnice, (cyklostezka)

Pozn.: A - trasa dle itinerá�e; N - trasa mimo itinerá� 

Itinerá� 8

Profil 11

Popis 7. etapy
20:30 Hejtmanova p�ednáška ve Veselí a potom oslava návratu s M�síce z apogea

Z Horky jsme vyjeli kolem 9h, cestou jsme dvakráte bloudili, nemaje GPS. Silnice Kunovice-Ostroh byla v
rekonstrukci, tak jsme to museli složit� objížd�t. Nakonec jsme jeli p�es Hluk a kopec svatého Antoní�ka. D�cka
alespo� vid�ly, co je �eká a nemine. Auto jsme v Blatnici zaparkovali poblíže školy, smontovali bicykly a
kolob�žku a vydali se naproti ebicyklu.

v Blatnici u školy svatý Antonínek Ostrožská Lhota?

P�l kopce jsme vyjeli, p�l vyšli p�šky. Z Ostrožské Lhoty do Hluku to bylo pro krásné nové cyklostezce, ale v
Ostrožské Lhot� se práv� opravovala silnice, tam to bylo po hlín�. V Hluku nás již krušily žaludky, a tak jsme si
tam dali ob�d. A p�ijeli Sir a Boženka, ob�dvali s námi. Dále jsme už proti toku ebietapy nejeli a stejnou cestou
p�es Antonínka jsme se vydali nazp�t. Naho�e na kopci byl op�t �as na trochu oddechu a malou sva�inku a pak
už následoval sjezd do Blatnice ke škole.
T�locvi�na již byla otev�ena, ubytovali jsme se a dali si ledovou sprchu, teplá voda netekla. V restauraci Adriana
jsme se nave�e�eli pala�inek a p�esunuli jsme se spole�n� do sálu obecního ú�adu, kde m�l Hejtman velmi
zajímavou p�ednášku o Galileo Gallileim (P�ípad Galileo).
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Hejtmanova p�ednáška v
Blatnici

Hejtmanova p�ednáška v
Blatnici

ebirojení v Blatnici

Po p�ednášce už byl �as na p�esun do sklípku Mistra blatnického - Jury Cábú. Tady nás �ekalo dobré jídlo a pití
a málo místa. Ale vešli jsme se všici. Nastaly poslední oficiality: Hejtman�v proslov, zdravice a blahop�ání
Mirkovi Korábovi ku 70-nám spole�n� s p�edáním ebitri�ka, na které jsme mu každý podepsali, první
zhodnocení letošního ro�níku a záv�re�ný pok�ik. A pak se jen jedlo, pilo, hodovalo, nastala volná zábava.
Kolem 22h jsem se s d�tmi spole�n� s Hydromechanikem II vydali nazp�t ku t�locvi�n�. Ta byla ale zam�ena, a
tak jsem vyrazili zp�t do sklípku pro klí�e. Ty mezitím dorazily do dve�í t�locvi�ny jinou cestou, na�ež jsme se u
sklípku jen oto�ili a vydali se nazp�t k t�locvi�n� již podruhé.

jdeme do slípku (Magu) ve sklípku u Cábú (Magu a
Henry)

záv�r 29.EBI

A pak jsme usnuli tvrdým spánkem. Valná �ást ebicyklu se snažila vyplenit Jur�v sklípek, ale marn�. Asi není
bezedný, ale zásoby v n�m dosahují velkého objemu.

Kilometráž 7. etapy
etapa Odkud Kam Vzdálenost 

km
�as 
hh:mm:ss

Pr�m�r 
km/h

max. 
rychl.

odjezd 
hh:mm

p�íjezd 
hh:mm

7 Blatnice pod 
sv.Antonínkem

Blatnice pod 
sv.Antonínkem 22,25 2:04:39 11 34 10:45 15:20
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Mapa 7. etapy

Mapa 7.etapy: Úpice - Sloupnice
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Ebilog - Ned�le 2012-08-05 - Blatnice pod svatým Antonínkem - Uherský Brod -
Luha�ovice - Horka nad Moravou a jiné

Trasa 8. etapy
Vše jsme ujeli autem. Ebicyklisté sm��ovali z Veselí na Morav� do Moravského Písku, kudy vede hlavní
železni�ní tra�.

Popis 8. etapy
Brzy ráno mne probudila intenzivní bou�ka. Ebipiklové, kte�í si ustlali venku v par�íku p�ed t�locvi�nou, rychle
prchali pod st�echu. Koloušci zatím ješt� spali.

Iljušinovo lože i s polštá�em Koloušci ješt� spící Odchod k autu

Sbalili jsme se, naložili kola a kolob�žku do auta, rozlou�ili se zbylými ebicyklisty a vyrazili k domovu. Cestou
jsme se zastavili u hv�zdárny v Uherském Brod�. Bylo zav�eno. Pokochali jsme se jen pohledem p�es bránu.
Ješt� jsme navštívili Muzeum Jana Amose Komenského, který se ve zdejším kraji narodil (kde, to se p�esn� neví
a hádají se o to Uherský Brod, Kom�a a Nivnice)3.

poslední pohled na t�locvi�nu,
konec 29.Ebicyklu

p�ed hv�zdárnou v Uherském
Brod�

P�ed Muzeem J.A.Komenského v
Uherském Brod�

Prošli jsme celým muzeem s expozicemi se dv�ma hlavními tématickými celky (Komenský a jeho doba; a
interaktivní Odkaz Komenského sou�asnosti)

expozice o Komenském historiografie o Komenském expozice škola v prom�nách
�asu

Z Uherského Brodu jsme to vzali p�es Luha�ovice, kde m�j otec s p�ítelkyní Danou práv� trávil letní dovolenou.
Tak jsme se tam zastavili je navštívit, v samoobslužné jídeln� si dali spole�n� ob�d, do PET lahví si na�epovali
r�zné kyselky, d�de�ek koupil koloušk�m baterii láze�ských oplatk�. Rozlou�ili jsme se a vyrazili k domovu.

                                                       
3 Odkazu J.A.Komenského byly v roce 1992 v�novány 5. a 6. etapy IX. Ebicyklu.
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návšt�va v Luha�ovicích v Luha�ovicích jdeme na ob�d odjezd Henryho na šachové
soust�ed�ní

Tím to ješt� zdaleka neskon�ilo, Henryšek si rychle naházel v�ci do mého velkého ebibatohu a k ve�eru jsem jej
ješt� odvezl spole�n� s Vlastou do Domašova nad Byst�icí, kde práv� za�ínalo jeho každoro�ní 14-denní šachové
soust�ed�ní.
Po návratu dom� kolem 20h pro mne definitivn� skon�il 29.Ebicykl. Tyhle poslední dva dny byly nakonec
velice hektické, by� jsem je více odjezdil v aut�, než je odb�hal na kolob�žce.

Kilometráž 8. etapy
Vše jen autem.

Mapa 8. etapy

Mapa 8.etapy: Veselí na Morav� - Uherský Brod - Luha�ovice - Horka nad Moravou;
ve�er Horka nad Moravou - Domašov nad Byst�icí a zp�t
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Ebisetkání s astronomií
Letošní ro�ník byl bohatý na setkání s astronomií. I cílové etapy byly v místech velkých hv�zdáren, takže to byl
Ebicykl jak má být. Díky svému odskoku dom� jsem o n�co p�išel.

Etapa Kde Navštíveno Poznámka
1 památník Zd.Kopala v Litomyšli ano
1 pozorovatelna  v Poli�ce ano
1 Pozorovatelna v Jedlové ano
1 Hv�zdárna Boskovice ano
2 Hv�zdárna T�ebí� ano
3 Hrotovice ne
3 Troskotovice u Paulík� ano
4 Hv�zdárna p.Vorlického v Podivín� ne nenalezeno 
4 Pozorovatelna v Bzenci ano nikdo doma
4 Hv�zdárna Veselí na Morav� ano
5 Hv�zdárna Prost�jov ne
6 Hv�zdárna Grygov ano zav�eno 
6 Hv�zdárna Lošov ano
6 Hv�zdárna P�erov ne
6 Hv�zdárna Holešov ne
6 Hv�zdárna Zlín ne
7 Hv�zdárna Uherský Brod ano jen spoza plotu 

Setkání s astronomií na EBI 2012

Pokud jsem v tabulce n�co zapomenul, tak se nedá nic d�lat.

Co to letos všechno stálo
No ani takový odvaz jako Ebicykl není úpln� zadarmo, již n�kolikátým rokem si d�lám statistiku, co jsem
prožral v potravinách, prožral v restauracích a putykách a jinak probendil. Škoda, že jsem to ned�lal ješt� d�íve,
asi by to mohla být zajímavá statistika. Nejv�tší procentuální položkou je stravování v restauracích a hospodách,
kdo by to taky ne�ekal, že?

Výdaje EBI 2012
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Vybrané hrubé ebistatistiky:

náklady na dopravu                    708 K�/Os
náklady na Ebiden                      339 K�/Os/den

Pro srovnání z d�ív�jška:

náklady na Ebiden 2012              366 K�/Os/den

Procentuální histogram celkových výdaj� Hrubé propo�ty na osoboden

Zhodnocení a záv�r
Š�astn� jsme p�ijel ze startu až do cíle, užil si bezvadný týden s ostatními ebipikly. Kolob�žka vydržela a já taky.
Poznal jsme nová místa a nové kraje, n�co málo jsem fotograficky zdokumentoval. Výborné bylo vzít alespo� na
kousek etapy ty naše dva koloušky, t�ebas za pár let pojedou se mnou4.

                                                       
4 Nyní v roce 2015 je Jindra (Henry) již druhým rokem �ádným ebicyklistou s jezdí jej se mnou, Magda (Magu)
nemá již o EBI nijaký zájem.
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Celková kilometráž

tabulka 1

Sumá� etap 29.Ebicyklu 2012
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obrázek 1

Strašn� se stydím, že tento dení�ek p�episuji do definitivní formy až b�hem vánoc 2015. On to �lov�k stále
odkládá a odkládá, pak není �as a najednou to nabere i léta zpožd�ní. A to je pak velmi t�žké vzpomínání nad
ru�ními zápisky a fotoarchivem.

Pozitíva
� párkrát jsem píchnul, jinak jsem nem�l žádný vážn�jší defekt
� po�así nám neoby�ejn� vyšlo - ale bylo až moc horko
� všechny etapy jsem dojížd�l na �as, mnohdy jsem p�ib�hl zbyte�n� brzy
� výrazn� jsem se nehonil a dodržoval jsem pravidelný stravovací a pitný režim
� koloušci Magu a Henry si vyzkoušeli �ást etapy a po�ádný kopec - svatého Antonínka
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Negatíva
� neú�astnil jsem se n�kterých ebitaška�ic a živoobrazení v pr�b�hu etap, což už je úd�l kolob�žká�e
� kv�li ebinávšt�v� Lošova jsem vynechal dv� etapy

Zdroje a literatura
texty - osobní zápisky, cizí dení�ky na www.ebicykl.cz
foto - fotky moje, foto z ebiarchivu na www.ebicykl.cz
mapy - Shocart 1:50000 (tišt�ná nebo digitální verze), cyklomapy (www.cyklomapy.cz)

 Pod�kování
A tímto ješt� d�kuji všem ebicyklist�m, kte�í se podíleli na organizaci tohoto ro�níku, všem našim hostitel�m v
cílových i v navštívených místech.
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