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XXXII. EBICYKL
�esko-Slezsko-Moravský Kladskostroj

Memoriál Danky Setteyovej,
V.Karka, M.Vorla, R.Rosy, V.Slavíka, O.Navrátila,
J.Bartošky, D. a E. Krchových, F.Vaclíka., K.Hájka

25.VII. - 2.VIII. 2015

v zápiscích
Královny Kolob�žky

alias
Chrápajícího Jelena
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Celková itinerá�ová trasa 32.Ebicyklu

0. etapa Sobota 25. 7. 2015 sraz v Liberci. Ješt�d 24 km
1. etapa Ned�le  26. 7. 2015 Liberec – Ji�ín 79 km
2. etapa Pond�lí 27. 7. 2015 Ji�ín - Havlovice 68 km
3. etapa Úterý 28. 7. 2015 Havlovice - Broumov 40 km
4. etapa St�eda  29. 7. 2015 Broumov – Jeseník  98 km
5. etapa �tvrtek 30. 7. 2015 Jeseník – Vrbno p. Prad�dem 28 km
6. etapa Pátek 31. 7. 2015 Vrbno p. Prad�dem – Pustá Polom 82 km
7. etapa Sobota 1. 8. 2015 Pustá Polom – Valašské Mezi�í�í 97 km
Ebilog Ned�le 2. 8. 2015 Valašské Mezi�í�í – domovská depa

A takhle to vypadá na map�

Dení�ek tento jest psán dle poznámek a zápisk� z Ebicyklu až b�hem váno�ních prázdnin 2015, za
sou�asného prohlížení fotogalerie spolu s konzultacemi s ješt� nesklerotickým Henrym.

N�co jako úvod
Tak a je tu pro mne další, již nevímkolikátý a pro synka Jind�icha teprve druhý Ebicykl, celkov� ovšem  t�icátý
druhý.
Stejn� jako vloni, Henryš jede na kole a já b�žím na kolob�žce. Letošní p�íprava byla prachbídná. Dá se �íci, že
pokud vynechám pár spole�ných vyjížd�k k otestování svých o��v, tak letos jedeme op�t skoro s �istým štítem
(p�eloženo do srozumiteln�jší �e�i - skoro s nula kilometry tréninku).
Co nás nezabije, to nás posílí!
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P�íprava - Pátek 2015-07-24
Nabalili jsme si s Henrym v�ci dle starého a osv�d�eného seznamu do bat�žk� a cyklotašek. Henryš si vzal
cyklotašky a ba��žek, já si nabalil batoh do batohu. Henry ješt� hledal varianty dopravy z Olomouce do Liberce.
Dle internetu �D bylo z�ejmé, že tra� do Liberce je ze Staré Paky až do cílové stanice v rekonstrukci a že
náhradní autobusová doprava jízdní kola jako spoluzavazadla nebere.
Dle rady starších jsme si sjednali jednodenní pojišt�ní na pr�jezd Polskem a vym�nili si 30 Zł, abychom mohli
ochutnat polské pivo.
Již dlouhá léta se nám osv�d�uje jezdit dle turistických map od Shocartu 1:50000. Cyklo GPS ješt� nemáme. S
mapami je to daleko v�tší sranda. Itinerá�e a mapy jsme vytiskli dvakrát, kdybychom se n�kde trhli. Zmenšené
itinerá�e na formát A5 se nám osv�d�ilo zalaminovat.
Týden p�ed ebicyklem se mi poda�ilo sehnat nový pláš� na zadní kolo kolob�žky, takže doufám, že neskon�ím
jako vloni, kdy jsem pro roztržený zadní pláš� musel p�ed�asn� odcestovat dom�.

p�íprava akce, �innost poznámky
fyzická minimální (= žádná) najeto Viktor cca 150km, Henry cca

100km
taktická tisk itinerá�� a map, ale žádné hlubší studium trasy itinerá� zalaminován
logistická nákup a rezervace jízdenek a místenek 2 m�síce dop�edu
materiální kontrola bicyklu a kolob�žky týden p�ed startem + drobné opravy
finan�ní kontrola stavu pen�ženky a konta, vým�na pár zlotých
ú�ední cestovní p�ipojišt�ní na cestu p�es Polsko
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0. etapa - Sobota 2015-07-25 - Prolog - Horka nad Moravou - Olomouc - Liberec

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 0,0 353 0,00 0 0 LIBEREC, ZŠ Barví�ská A 36
0 12,0 980 12,00 627 52 JEŠT�D, vrchol A 37
0 24,0 353 12,00 -627 -52 LIBEREC, ZŠ Barví�ská A 36

Silnice, (cyklostezka)

0. Etapa (sobota 25.VII.2015) - Horka nad Moravou - Olomouc

0. Etapa (sobota 25.VII.2015) - Liberec - Ješt�d - Liberec 

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

Itinerá� 1

0. Etapa (sobota 25.VII.2015) - Horka nad Moravou - Olomouc

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Profil 1

Popis 0. etapy
Ráno jsme si nabalili poslední v�ci�ky a p�ipravili sva�inky. V 10h00 následoval odjezd po vlastních osách na
nádraží v Olomouci. Jeli jsme EC151 (Hukvaldy) bez problém� až do Pardubic, kde jsme p�esedali. Vlak m�l
jen 10 minut zpožd�ní. Ve vagónu byly jen 4 háky na kola. Na Henryho kolo a moji kolob�žku jsme m�li
rezervaci 2 m�síce p�edem. P�estoupili jsme na vlak Pardubice - Hradec Králové - Stará Paka - Liberec. M�li
jsme n�kolik možných variant cesty. Pardubice - Hradec Králové a potom Hradec Králové - Turnov po jiné trati
s tím, že posledních 35km z Turnova do Liberce dáme po svých. Ješt� jsme se ptali paní pr�vod�í, jestli je
možnost vzít ta kola až do Staré Paky, zda-li nám autobusáci kdyžtak to kolo a kolob�žku vezmou. Ta nám
sd�lila, že po domluv� s �idi�em "snad jo", tak jsme to riskli. Tra� až do Staré Paky se meandrovit� proplétala
malebnou kopcovitou krajinou, vlak jel místy p�kn� pomalu.

Ahoj! Odjíždíme. P�ed olomouckým nádražím Na cest� z Pardubic
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Po p�íjezdu do Staré Paky nám �idi� autobusu �ekl, že jízdní kola má zakázáno brát. Chvíli jsem jej p�emlouval,
nakonec nás vzal na milost a Henryho kolo a moje kolob�žka zmizely ve zcela prázdném zavazadlovém prostoru
pod autobusem. Inu lidské pochopení je mnohdy více, než nesmyslná na�ízení. Pan �idi� nás v podstat� zachránil
p�ed 55km cestou s plnou bagáží až do Liberce, v�etn� jednoho vydatného lijáku u Turnova b�hem cesty.
Po p�íjezdu do Liberce jsme projeli kolem zábavního centra Babylon a IQ centrum, jeli jsme se ubytovat do ŽS
Barví�ská, kde jsme nocovali. Po ve�e�i v ukrutn� drahé pizzerii Plaudi, jsme se šli podívat do IQ centra, le�
práv� tam zavírali. Henry se tedy alespo� vyfotil spole�n� s bronzovým Albertem (tím kamarádem Járy
Cimrmana) a šli jsme se projít po m�st�. V Bille jsme si nakoupili proviant na snídani a prošli si centrum m�sta.

U IQ-Landia v Liberci Liberec Zahájení 32.Ebicyklu

Potom následovala volná zábava, vítání dalších ebilidí. Valná �ást pelotonu p�ijela již ráno a jela nultou etapu na
Ješt�d, anebo p�ijížd�la od Prahy, v�tšinou op�t zkratkou p�es Ješt�d. N�kte�í ebicyklisté dojížd�li t�sn� až p�ed
slavnostním zahájením.
A to po�alo ebipok�ikem ve 21h30m. Památka zam�elých ebicyklist� byla uct�na n�kolika vte�inami spole�ného
ticha. Ješt� p�ed tím však Hejtman p�e�etl seznam všech takových. N�jak se nám ten seznam rozr�stá!
Následovaly zdravice a omluvenky, v�ci organiza�ní praktické i nepraktické. Hv�zdárna v Javorníku bude
zav�ená, na hv�zdárn� v Turnov� nás �ekají mezi 14-15 hodinou, na hv�zdárn� v Ji�ín� mezi 17-18 hodinou.
Jako jediný nová�ek Ebicyklu jela letos dcera Tornado-Lú. Snídan� byla p�islíbena ráno u Hájkových na zahrad�
mezi 8h30 až 11 hodinami. Mimo�ádnou letošní atrakcí Ebicyklu byl filmový štáb Martina Petráska z Opavské
univerzity, který natá�el videomateriál pro živo�ichopisný dokument o Hejtmanovi. M�li s námi jet �ást
Ebicyklu a nápadn� �i nenápadn� filmovat, nejen Hejtmana samotného, ale ob�as i ostatní ebipikly. Jak se p�ed
filma�i chovat víme, neb jest to popsáno v Mokodebu. I tak jsme na to byli všichni Hejtmanem upozorn�ni.
A pak se šlo spát a ve 23h se v t�locvi�n� zhaslo.

Kilometráž 0. etapy
etapa tachometr Odkud Kam Vzdálenost 

km
�as 
hh:mm:ss

Pr�m�r 
km/h

max. rychl.
km/h

kadence 
ot/min

odjezd 
hh:mm

p�íjezd 
hh:mm

Viktor 11,19 0:56:58 12 29,3 x
Henry 11,15 0:57:16 11,68 29,27 44

10:00 10:550 Horka Olomouc

Mapa 0. etapy

Mapa 0. etapy: Horka-Olomouc; Liberec-Ješt�d-Liberec
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1. etapa - Ned�le 2015-07-26 - Liberec - Turnov - Ji�ín

Trasa 1. etapy

E km mnm � km
delta 
mnm

St 
‰

K�. Sídlo S Pozn
Mapa 

50
1 0,0 353 0,00 0 0 LIBEREC, ZŠ Barví�ská A 37
1 5,3 491 5,30 138 26 SNÍDAN� V TRÁV� U HÁJK� A 37
1 8,5 415 3,20 -76 -24 MINKOVICE A 37
1 12,0 520 3,50 105 30 DLOUHÝ MOST A 37
1 20,0 380 8,00 -140 -18 HODKOVICE NAD MOHELKOU A 37
1 23,0 370 3,00 -10 -3 JÍLOVÉ A 63
1 27,0 490 4,00 120 30 FRÝDŠTEJN A 64
1 31,0 270 4,00 -220 -55 MALÁ SKÁLA A 64
1 41,5 305 10,50 35 3 TURNOV, hv�zdárna A 64
1 44,5 300 3,00 -5 -2 MAŠOV A 64
1 50,5 370 6,00 70 12 VYSKE� A 64
1 57,0 310 6,50 -60 -9 LIBOŠOVICE A 93
1 62,5 295 5,50 -15 -3 MLAD�JOV V �ECHÁCH A 93
1 67,5 400 5,00 105 21 PA�EZSKÁ LHOTA A 94
1 76,5 280 9,00 -120 -13 JI�ÍN, hv�zdárna A 94
1 78,5 285 2,00 5 3 JI�ÍN, Valdštejnovo nám�stí A 94

Silnice, (cyklostezka)

1. Etapa (ned�le 26.VII.2015) - Liberec - Ji�ín 

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

Itinerá� 2

1. Etapa (ned�le 26.VII.2015) - Liberec - Ji�ín 
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Profil 2

Popis 1. etapy
Ráno jsme vstali pom�rn� brzy. P�ed-jedli jsme se z donesených zásob a již kolem 7 hodiny jsme vyrazili k
Hájk�m. Chvíli jsme bloudili libereckými uli�kami, nicmén� jsme v�d�li, že Hájkovi bydlí sm�rem "na Ješt�d",
což jest nep�ehlédnutelný orienta�ní bod. Cesta vedla stále do kopce, asi proto se ta �tvr� jmenuje Horní
Hanychov. Než jsme k Hájk�m dorazili, dokonce jsme minuli i první dolní úvrat� lyža�ských vlek�. U Hájk� se
na malou zahradu vešel skute�n� celý Ebicykl. Jé, tam bylo ale dobrot! Rohlí�ky, chlebí�ky, buchti�ka i
štr�dlí�ek. Plenili jsme zde od 7h30 do 8h15, na�ež jsme s Henryškem rad�ji vyrazili, a� nedojdeme újmy
prasknutí. A�koliv bylo mírn� pod mrakem, foukal chladný vítr. I navlékli jsme si na sebe zásobní termovrstvu a
neprofuko.
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Ranní vstávání Ebisnídan� u Hájk� U Hájk�

Cesta vedla do kopce. Ve vesnici Dlouhý Most vysoko na kopci jsme dumali, jak n�kdo mohl dát vesnici takové
atypické jméno. I vyslovil jsem hypotézu, že to asi n�kdo špatn� p�eložil z originálního n�meckého názvu n�kdy
po vysídlení Sudet.
Cestou jsme navštívili hradní z�íceninu Frýdštejn. Ta, stojíce na strmé skále, byla p�ístupná po velmi p�íkrých
schodech a žeb�ících. Z hradní v�že byl jako z rozhledny p�ekrásný výhled do okolí. V dáli bylo vid�t Liberec a
hrad Kost. Po sjezdu z Frýdšt�jna do Malé Skály do údolí �eky Jizery jsme jeli po cyklostezce až do Turnova.
Henry nasadil �ábelské tempo a hnal mne jak nadmutou kozu.

Dlouhý Most Frýdštejn Hv�zdárna Turnov

Po p�íjezdu do Turnova jsme se nejd�íve naob�dvali v hospod� na nám�stí, potom šli hledat hv�zdárnu. S plnými
pand�ry nám to šlo do hv�zdárenského kopce p�kn� pomalu. Na hv�zdárn� nás uvítali místní hv�zdá�i v �ele s
panem Majerem a setkali jsme se zde i s Ebicyklem slovenských astronom� (ESA). Cesta obou Ebicykl� nebyla
náhodná. Setkání toto bylo p�edem domluveno a naaranžováno tv�rci letošního itinerá�e. Následovala spole�ná
prohlídka hv�zdárny a spole�né focení i filmování, živoobrazení.
V kopuli je refraktor 150/2250 a zrcadlový dalekohled 160/2500 a malý slune�ní dalekohled Lunt-60. Visí to na
n�mecké paralaktické montáži. Koukli jsme se s Henrym na Sluní�ko s hezkou protuberancí na okraji. Na terase
byl na p�enosné montáži binar a koukali jsme se na okolí hv�zdárny.

filma�i filmují setkání EBI a ESA brána

Zbytek trasy byl již po cyklostezce 14. Jelo se dále do kopce a s kopce, poslední hnusný kopec byl mezi
Mlad�jovem a Pa�ezskou Lhotou. Pak už se sjížd�lo až do Ji�ína. Chvíli jsme hledali místní hv�zdárnu,
schovanou v nenápadné odbo�ce cesty za dálnicí za m�stem. Místo hv�zdárny jsme našli spíše staveništ�.
Hv�zdárna se totiž rozši�uje a p�istavuje se k ní multifunk�ní sál. Vnit�ek staré hv�zdárny byl již zrekonstruován
d�íve. Provád�l nás tam místní vedoucí, pan Lukáš P�ibyl. V kopuli je Newton 50/2500 od Drbohlava, spole�n� s
refraktorovým hledá�kem 80/1460, malým binarem, Apochromátem Skywatcher Equinox ED 120/900mm a
Luntem LS60 na Slunce.
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hv�zdárna Ji�ín v kopuli ubytování v DDM

V Ji�ín� jsme byli ubytováni v DDM centru p�ímo na Valdštejnském nám�stí, kola stála dole ve dvo�e. Sprcha
byla sice k dispozici jen jedna, ale sta�ila celému ebicyklu. Problémem bylo najít rozumnou ve�e�i za rozumné
peníze. P�i ve�erní procházce m�stem jsme nalezli spoustu hotel� a restaurací s cenami jako v n�meckých
restauracích, takže jsme nakonec nepohrdli kebabem ze stánku na okraji nám�stí. Ten jsme si jedli ve spole�nosti
Trutnovských na lavi�ce u kašny uprost�ed ji�ínského nám�stí.
Na ve�erním brífinku Hejtman vzpomenul Henryše za jeho úsp�chy na astronomické olympiád�. Henry totiž
letos skon�il jako první v celostátním kole.
Po brífinku jsme šli spát, ale až kolem 23h. Brífink byl totiž hodn� pozd�. Já jsem spal jak v bavlnce. Spal jsem
v malé p�edsí�ce s minimem ebipikl� ve svém okolí, abych je nerušil svým strašným chrápáním.

Kilometráž 1. etapy
etapa tachometr Odkud Kam Vzdálenost 

km
�as 
hh:mm:ss

Pr�m�r 
km/h

max. rychl.
km/h

kadence 
ot/min

odjezd 
hh:mm

p�íjezd 
hh:mm

Viktor 81,19 6:31:48 12,5 47,9 x
Henry 75,27 6:27:44 12,48 46,73 49

19h1 Liberec Ji�ín 6:47
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Mapa 1. etapy

Mapa 1. etapy: Liberec-Turnov-Ji�ín



www.ebicykl.cz Strana 10 (celkem 33) EBI2015

EBIdenicek2015-Viktor-final-20151229.doc finální 03.01.16, 18:03

2. etapa - Pond�lí 2015-07-27 - Ji�ín - Miletín - Dv�r Králové - Havlovice

Trasa 2. etapy

E km mnm � km
delta 
mnm

St 
‰

K�. Sídlo S Pozn
Mapa 

50
2 0,0 353 0,00 0 0 JI�ÍN, Valdštejnovo nám�stí A 94
2 8,0 304 8,00 -49 -6 D�EV�NICE A 95
2 19,0 300 11,00 -4 0 LÁZN� B�LOHRAD A 96
2 27,0 340 8,00 40 5 MILETÍN A 96
2 28,0 350 1,00 10 10 HORKA A 96
2 30,0 400 2,00 50 25 ZÁB�EZÍ-�E�ICE A 97
2 33,5 385 3,50 -15 -4 DOUBRAVICE A 97
2 35,0 445 1,50 60 40 ZÁLESÍ A 97
2 39,0 285 4,00 -160 -40 DV�R KRÁLOVÉ A 97
2 44,5 285 5,50 0 0 STANOVICE A 98
2 46,0 280 1,50 -5 -3 KUKS, hospital A 98
2 47,0 285 1,00 5 5 STANOVICE A 98
2 50,5 295 3,50 10 3 CHOUSTNÍKOVO HRADIŠT� A 98
2 60,0 480 9,50 185 19 HAJNICE A 98
2 65,0 410 5,00 -70 -14 LIB	ATOV A 99
2 68,0 335 3,00 -75 -25 HAVLOVICE, Obecní ú�ad A 99

Silnice, (cyklostezka)

2. Etapa (pond�lí 27.VII.2015) - Ji�ín - Havlovice  

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

Itinerá� 3

2. Etapa (pond�lí 27.VII.2015) - Ji�ín - Havlovice  
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Profil 3

Popis 2. etapy
Ráno jsem byl sv�dkem toho, jak televizní štáb "terorizuje" Hejtmana, režírujíce Hejtmanovo ranní probouzení.
Ješt� za ranního rozb�esku jsem zašel nakoupit n�co k snídani do malého supermarketu, t�sn� po jeho ranním
otev�ení. Po snídani jsme rychle vyjeli. Ráno bylo zataženo a chladno. V noci totiž siln� pršelo. I p�edpov��
po�así slibovala zataženo s ob�asnými dešti. Jedeme sami, cestou nás míjí Sir, taky ranní ptá�e. Cesta je mírn�
vlnitá, kopce p�ijdou pozd�ji.
V Lázních B�lohrad si Henry koupil v prodejn� pracovních od�v� ochranné špunty do uší, aby tím trochu
kompenzoval moje no�ní hlasité chrápání. První v�tší zastávka byla v Miletín�, kde jsme si dali sladkou
sva�inku v místní cukrárn�. Op�t jsme se tam minuli se Sirem.
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u cukrárny v Miletín� Ve Dvo�e Králové ???

První v�tší kopec byl Trotina - Záb�eží - Doubravice. V Doubravicích jsme špatn� odbo�ili, a tak jsme do Dvora
Králového p�ijeli po hlavní silnici (325) a (300). Naob�dvali jsme se v zahrádce restaurace na nám�stí a jakmile
jsme vyjeli, strhnul se p�kný liják. B�želi jsme se op�t schovat do podloubí na nám�stí. Tam jsme p�e�kali to
nejhorší. V cykloplášt�nkách vyjíždíme ze Dvora Králové, kousek za m�stem plášt�nky op�t sundaváme.
Projíždíme Choustníkovým Hradišt�m, rozmýšlíme se, zda-li ud�láme odbo�ku na blízký Kuks, �i nikoliv. Ve
smíšeném zboží si dopl�ujeme cykloláhve a definitivn� rozhodujeme, že Kuks vynecháme. V cykloprodejn�
kupujeme špunt omotávky do beran�.
A pak to bylo prudce do kopce až do Vyhnánova a poslední z Hájnice do Lib�atova. Do Havlovic jsme již sjeli
po hlavní silnici. Tím, že jsme vynechali Kuks, jsme p�ijeli do Havlovic mezi prvními (asi kolem 17h).
Ubytování bylo zatím uzav�eno, ani vozová hradba tam ješt� nebyla. Z�stali jsme na druhém b�ehu �eky u kiosku
na místním h�išti a jali se jej plenit. Postupn� p�ijížd�li další ebicyklisté.
Na místním h�išti byla zaparkována velká dodávka firmy Kostka-kolob�žky a jejich zástupce tam nabízel r�zné
typy kolob�žek k vyzkoušení. Jednalo se ale o b�žné cestovní �i m�stské typy, jejich závodní speciál, Racing-
Pro, tam nem�l. Chvíli jsme si povídali, já jsem mu p�j�il ke svezení sv�j speciál a naopak jsem si vyzkoušel
n�které vystavené typy. P�ipadalo mi to, jako p�esednout ze silni�ního kola na legendární bicykl 	
���� (pozn.
Paed�e promi�!).

Že se nesklouzneš? (Havlovice) po dešti Ebive�e�e (Havlovice)

Pak jsme se šli s Henrym ubytovat do místní t�locvi�ny. Ve�e�e byla spole�ná u kiosku na h�išti, n�kte�í
ebipiklové po náro�né etap� j�št� dále sportovali. My jsme si Henryšem zahráli alespo� stolní fotbal. Nádherný
ve�er zpest�ily t�i srnky, voln� se pasoucí ve svahu za sportovišt�m. nezdály se býti plaché, asi byly místní. No a
na chvíli i sprchlo a nad svahem za sportovišt�m se vyklenula krásná duha.
Ebicyklem se za�ínala rozmáhat dysentérie. Po n�kolika p�ípadech v minulém dni, trp�lo akutní sra�kou a
hore�kou více lidí. O všechny se vzorn� staral Nemilosrdný Samaritán a na�ídil všem p�ísnou hygienu.
Do t�locvi�ny jsme se navraceli již po setm�ní, brífink prob�hl velmi pozd�, až ve 23h. Probírala se i návšt�va
Kuksu, kterému jsme se my vyhnuli. Když si uv�domím, jak brzy jsme do Havlovic p�ijeli, tak jsme si tu
návšt�vu Kuksu p�ece jenom dovolit mohli. Spal jsem jako zabitý v malé místn�stce pro ná�adí t�locvi�ny, bych
nerušil chrápáním ostatní.

Kilometráž 2. etapy
etapa tachometr Odkud Kam Vzdálenost 

km
�as 
hh:mm:ss

Pr�m�r 
km/h

max. rychl.
km/h

kadence 
ot/min

odjezd 
hh:mm

p�íjezd 
hh:mm

Viktor 65,44 4:55:42 13,5 39,9 x
Henry 66,37 4:56:08 13,44 39,36 52

2 Ji�ín Havlovice 8:15 17h
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Mapa 2. etapy

Mapa 3.etapy: Ji�ín-Miletín-Dv�r Králové-Havlovice
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3. etapa - Úterý 2015-07-28 - Havlovice - Rtyn� - Hronov - Police n.M. - Broumov

Trasa 3. etapy

E km mnm � km
delta 
mnm

St 
‰

K�. Sídlo S Pozn
Mapa 

50
3 0,0 345 0,00 0 0 HAVLOVICE A 99
3 2,5 350 2,50 5 2 ÚPICE A 99
3 8,0 390 5,50 40 7 RTYN� V PODRKONOŠÍ A 99
3 12,5 495 4,50 105 23 HORNÍ KOSTELEC A 100
3 17,0 370 4,50 -125 -28 HRONOV A 100
3 22,5 485 5,50 115 21 BEZD�KOV NAD METUJÍ A 100
3 25,0 465 2,50 -20 -8 POZOROVATELNA AK POLICE A 71
3 25,5 445 0,50 -20 -40 POLICE NAD METUJÍ A 71
3 28,0 555 2,50 110 44 SUCHÝ D�L, d�m �p. 147 A 71
3 31,5 440 3,50 -115 -33 POLICE NAD METUJÍ A 71
3 37,0 595 5,50 155 28 Broumovské st�ny, k�íž A 71
3 43,0 400 6,00 -195 -33 BROUMOV, hv�zdárna pana Katzera A 72
3 45,0 395 2,00 -5 -3 BROUMOV, klášter A 72

3 0,0 345 0,00 0 0 BROUMOV, klášter A 72
3 1,0 400 1,00 55 55 D�ev�ný kostel Panny Marie A 72
3 3,5 395 0,00 0 1 K�INICKÝ METEORIT A 72
3 4,5 400 1,00 5 5 HV�ZDÁRNA PANA �ERNÉHO A 72
3 5,5 395 0,00 0 2 K�INICKÝ METEORIT A 72
3 9,0 345 3,50 -50 -14 BROUMOV, klášter A 72

Silnice, (cyklostezka)

3. Etapa (úterý 28.VII.2015) - Havlovice - Broumov 

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

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

Itinerá� 4

3. Etapa (úterý 28.VII.2015) - Havlovice - Broumov 
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Profil 4

Popis 3. etapy
Vstávali jsme kolem 7h. Snídan� byla spole�ná, zase u kiosku na h�išti p�es �eku. My jsme si dali páre�ky,
chleba a rohlíky, kolá�ky a koblížky, dle v�erejší objednávky. A potom již následoval rychlý odjezd do kopc�. V
Havlovicích jsme se ješt� vyfotili u d�ev�ného mostu a za chvíli jsme byli v Úpici. Tentokráte nebyla v itinerá�i
plánovaná návšt�va místní hv�zdárny. Až pozd�ji jsem si našel, že tam zrovna byl astrotábor, takže bychom s
Ebicyklem asi rušili. Koneckonc� jsme tam byli p�ed dv�ma roky. I když jsem špekuloval, zda bychom se tam
p�ece jen nepodívali, nakonec jsem to zavrhnul. Jenom jsem Henrymu ukázal, na kterém kopci za stromy v lese
ta hv�zdárna je a jak se tam dostat a jeli jsme dále.



www.ebicykl.cz Strana 14 (celkem 33) EBI2015

EBIdenicek2015-Viktor-final-20151229.doc finální 03.01.16, 18:03

Ebisnídan� (Havlovice) celod�ev�ný most v Havlovicích za Rtyní (?)

Cesta byla rozumná. Mírný kope�ek z Havlovic p�es Úpici až do Rtyn� p�ešel v p�kný stoupák do Horního
Kostelce, na�ež následoval sjezd až do Hronova. Na nám�stí u Jiráskova divadla pleníme spole�n� s Fobosem a
Melantrichem místní cukrárnu. Zvedám Henrymu sedlo o 1cm. Ten chlap zase vyrost!

v Hronov� (v pozadí cukrárna) p�ed sjezdem do Police Muzeum MERKURU

Oproti itinerá�i jedeme po paralelní nové cyklostezce (22) kolem �eky Metuje, nicmén� po n�kolika kilometrech
kon�í cyklostezka op�t na rušné okresní silnici. Z Bezd�kova je náro�ný stoupák, t�sn� p�ed Policí pak sešup
dol� do m�sta. Má zde být n�kde na za�átku m�sta pozorovatelna místního AK. Hledáme, bloudíme v
zahrádká�ské kolonii, ale pozorovatelnu nenalézáme. Jedeme tedy do centra m�sta na ob�d. Ten si dáváme v
samoobslužné restauraci, jídlo tam bylo výborné, porce velké.

Muzeum MERKURU nástup do sedla Honský špi�ák Broumovský klášter

P�eparkováváme kola do loubí radnice na nám�stí a jdeme se podívat do Muzea Merkuru. Je až neuv��itelné, co
všechno se z t�ch d�rovaných plíšk� dá všechno složit! Nejbombasti�t�jší byl model Ocelového m�sta, který
zabírá celou jednu velkou místnost a autor na n�m stále ješt� pracuje. P�i návratu z muzea byla krátká a
intenzívní p�ehá�ka. Loubí radnice nás ochránilo.
Citeln� se ochladilo, dokonce jsem si oblékl dlouhé cyklonávleky. Po nákupu potravin vyjíždíme ku Broumovu.
A vysvitlo sluní�ko a pomalu se oteplovalo. Nejvíce jsme se zah�áli p�i stoupání do táhlého kopce p�es vrchol
Honský špi�ák. Odtud byl do Broumova již jen dlouhý a táhlý sjezd. Na vjezdu do centra Broumova relaxujeme
hodnou chvíli na odpo�ívadle. Já jsem byl tak unavený, že jsem si chvíli zd�ímnul na lave�ce. Henryš hlídal.
Ubytováváme se v místní klášte�e, jehož cely v horním pat�e byly p�em�n�ny na ubytování hotelového typu.
pokoj, postel, pe�iny - na Ebicyklu prost� luxus. ubytování v takovém luxusu bylo po�etn� omezené a my jsme
jej m�li objednáno p�edem. Ostatní Ebipiklové spali na d�ev�né podlaze po ebicyklisticku. Paní recep�ní, co nás
ubytovávala, zdolala p�íval Ebipikl� profesionáln�, by� musela neustále postupn� p�ijížd�jícím ebicyklist�m
odemykat místnost pro uložení kol a kolob�žky. P�ístup do horních pater kláštera byl jen výtahem na �ip. Než
jsme dostali klí�e a �ipy, uplynula n�jaká ta minuta, nicmén� kolem 17h jsme vyrazili do m�sta na ve�e�i.
Nenašli jsme ale žádnou hospodu, kde se va�ilo, tak jsme si nakoupili v Lidlu a nafutrovali jsme se v klášterní
cele.
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vykládka bagáže (Broumov) klášterní cela pohled z okna do podklášte�í

Ve�er byly plánovány dv� Hejtmanovy p�ednášky, jedna pro ve�ejnost na téma "Život ve Vesmíru" od 19h a
následná "Nepot�ebná astronomie, aneb jednou z ní vlády budou vybírat dan�" od 21h pro místní astronomické
zájemce. Zlákala nás ta druhá a byla fantastická. Jak to ten Hejtman, pán již starších let, sakra d�lá, že po ujetí
n�kolika desítkách kilometr� na kole p�edvede ve�er ješt� bravurní p�ednáškový výkon?
Bylo to o tom, co vše dala astronomie sv�tu. Henry bedliv� poslouchal a já jsem, jako obvykle, usnul. Jenom do
mne Henryšek n�kolikráte š�ouchnul, a� prý nechrápu. Jako bych já n�kdy v život� n�kdy n�kde spal a p�itom
chrápal! To jsou jen hnusné pomluvy, by� sám jsem si sám sob� p�ivlastnil ebifunkci "Chrápající Jelen".
Po p�ednášce m�la ješt� následovat no�ní prohlídka kláštera, ale p�i sd�lení ceny za prohlídku (140K� + 80K�)
nás oba s Henrym p�ešla chu� na jakoukoliv historii Broumova a Broumovského kláštera a šli jsme spát. Však
jsme také byli p�kn� unaveni.

Kilometráž 3. etapy
etapa tachometr Odkud Kam Vzdálenost 

km
�as 
hh:mm:ss

Pr�m�r 
km/h

max. rychl.
km/h

kadence 
ot/min

odjezd 
hh:mm

p�íjezd 
hh:mm

Viktor 45,28 3:32:27 13 53,8 x
Henry 45,81 3:25:36 13,37 55,85 48

14:453 Havlovice Broumov 7:20

Mapa 3. etapy

Mapa 3.etapy: Havlovice-Rtyn� v Podkrkonoší-Hronov-Police nad Metují-Broumov
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4. etapa - St�eda 2015-07-29 - Broumov - Jeseník

Trasa 4. etapy

E km mnm � km
delta 
mnm

St 
‰

K�. Sídlo S Pozn
Mapa 

50
4 0,0 395 0,00 0 0 BROUMOV, klášter A 72
4 6,5 360 6,50 -35 -5 OTOVICE, kostel sv Barbory A 72
4 8,5 350 2,00 -10 -5 OTOVICE, hrani�ní p�echod A 72
4 13,0 369 4,50 19 4 SARNY (PL) A 72
4 17,0 331 4,00 -38 -10 
CINAWKA 
REDNIA (PL) A 72
4 25,0 297 8,00 -34 -4 GORZUCHÓW (PL) A xx
4 30,5 314 5,50 17 3 KŁODSKO (PL), � s 8 (E67) A xx
4 33,0 319 2,50 5 2 KŁODSKO, � s ul. Dusznicka A xx
4 34,0 288 1,00 -31 -31 KŁODSKO, � s ul. Lutycka A xx
4 34,5 295 0,50 7 14 KŁODSKO, ¤ druhý výjezd A xx
4 53,0 345 18,50 50 3 BŁOTNICA GÓRNA (PL) A 102
4 54,0 338 1,00 -7 -7 BÍLÁ VODA, hrani�ní p�echod A 102
4 55,0 309 1,00 -29 -29 M�STYS BÍLÁ VODA A 102
4 63,0 300 8,00 -9 -1 BÍLÝ POTOK A 103
4 77,0 375 14,00 75 5 ŽULOVÁ A 139
4 86,0 590 9,00 215 24 LIPOVÁ LÁZN�, jeskyn� na Pomezí A 140
4 89,0 490 3,00 -100 -33 LIPOVÁ LÁZN� A 140
4 98,0 450 9,00 -40 -4 JESENÍK, Základní škola A 182

Silnice, (cyklostezka)

4. Etapa (st�eda 29.VII.2015) - Broumov - Klodsko - Jeseník 

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

Itinerá� 5

4. Etapa (st�eda 29.VII.2015) - Broumov - Klodsko - Jeseník 
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Profil 5

Popis 4. etapy
Ráno jsem vstal brzy, kolem 6h30. Henry ješt� spal, necht�l jsem jej budit, a tak jsem šel nakoupit �erstvé
pe�ivo. Dali jsme si malý p�edkrm, nebo� snídan� byla spole�ná v jídeln� kláštera. Ebicyklisté op�t nezklamali a
vše dokonale vyplenili. P�i snídani byl i mimo�ádn� brífink, protože ten kv�li ve�erním p�ednáškám v�era nebyl.
Jindra mi ráno �íkal, že jsem prý v noci chrápal. No m�l si nacpat do uší ty špunty, co si koupil v�era. No
neud�lal to a byla to jeho chyba!
Po naložení bagáže do vozové hradby jsme vyrazili v 9h sm�rem na SV do Polska. Jak jsme se potom až na
ve�erním brífinku dozv�d�li, bylo to s tou bagáží ješt� zajímavé (bude zmín�no dále).
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Ranní idyla (Broumov) Otovice Katedrála v Kłodsku

Na hranici v Otovicích jsme si koupili balenou vodu na cestu a vjeli do Polska. Do Tlumaczowa jsme jeli po
silnici, ne po doporu�ené cyklostezce. Cesta byla mírn� vlnitá a pom�rn� málo frekventovaná až do Kłodska.
Prošli jsme si centrum m�sta a v restauraci na nám�stí si dali drž�kovou polévku a pivo/kolu. Henry se p�i ob�d�
bavil tím, že do sklenice od Coca-coly lovil všudyp�ítomné všete�né vosy. P�i odjezdu z Klodzska jsme jeli ve
velkém provozu, ale díky dobrému zna�ení jsme nebloudili a vyjeli správnou trasou. Cesta se stala hodn�
kopcovitou a hodn� frekventovanou. N�které kamióny nás míjely opravdu jen velmi nat�sno. Cesta m�la
stoupající tendenci až do Złoteho Stoku. Pak jsme krátkou cyklospojkou p�ejeli hranice do Bílé Vody a po
asfaltce kolem hranice jeli až do Bílého Potoka. N�kte�í ebipikli si prodloužili trasu p�es Dziewietlice -
Hejtmanovo rodišt�. My jsme jeli dle itinerá�e. Byl hezký výhled, malý provoz kolem, mírný vítr v zádech.

nám�stí v Klodzsku Złoty Stok p�es hranice

Vítr nakonec p�eci jen zm�nil sm�r proti nám. Trasa po silnici (60) bez strom� kolem v protiv�tru byla hodn�
ubíjející. Sva�ili jsme v Bílé Vod�, další kofolu jsme si dali v Žulové. Po chvilce odpo�inku jsem se dali op�t na
cestu. �ekal nás dlouhý a monotónní kopec kon�ící u vápenky a železni�ní stanice Lipová Láze� - Vápenka.
T�sn� p�ed vrcholem jsme minuli vstup do Jeskyn� na Pomezí. N�kdy bychom se do ní mohli jet podívat.
Následoval pak jen sjezd až do Jeseníku.

Bílá Voda Žulová hv�zdárna Jeseník

Ubytováni jsme byli na tradi�ním míst� - v t�locvi�n� gymnázia v Jeseníku, v budov�, kde je na vrcholku v�že i
malá hv�zdárna. Po hygien� a ve�e�i, která byla zorganizována našimi hostiteli (1/4 ku�ete na osobokrk,
okur�i�ka, chleba, ...), jsme s Henryškem vylezli na hv�zdárnu.

hv�zdárna Jeseník na terase hv�zdárny Jeseník Ebibrífink v Jeseníku
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Zde nás provád�l pan Klásek. Od naší poslední návšt�vy v roce 2012 se zde zase tak moc nezm�nilo. Kopule
hv�zdárny ani nebyla otev�ena, za�alo (kone�n�) mírn� pršet. Až do noci jsme sed�li v jídeln� s kuchyní a
povídali si p�íhody z etapy, popíjeli horký �aj a já psal dení�ek. Až te� jsme se dov�d�li, že Královnina bagáž
byla nedopat�ením nenaložena do vozové hradby a z�stala v klášte�e v Broumov� a vozová hradba tam pro ten
bágl jela. Dále dysenterie skolila i Hejtmana, který tuto etapu jel vlaky. Za�ínalo to vypadat na Ebiepidemii.
Nám se to zatím vyhnulo.

Kilometráž 4. etapy
etapa tachometr Odkud Kam Vzdálenost 

km
�as 
hh:mm:ss

Pr�m�r 
km/h

max. rychl.
km/h

kadence 
ot/min

odjezd 
hh:mm

p�íjezd 
hh:mm

Viktor 94,95 6:26:51 14,5 55,5 x
Henry 95,12 6:18:52 15,06 52,74 45

4 Broumov Jeseník 8:30 18h ?

Mapa 4. etapy

Mapa 4.etapy: Broumov- �cinawka �rednia-Kłodsko-Błotnica Górna-Bílý Potok-Žulová-Jeseník
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5. etapa - �tvrtek 2015-07-30 - Jeseník - Vrbno p.P.

Trasa 5. etapy

E km mnm � km
delta 
mnm

St 
‰

K�. Sídlo S Pozn
Mapa 

50
5 0,0 440 0,00 0 0 JESENÍK, Základní škola A 182
5 3,0 640 3,00 200 67 Lázn� Jeseník A 140
5 6,0 440 3,00 -200 -67 JESENÍK A 182
5 16,5 780 10,50 340 32 REJVÍZ, Penzion Rejvíz A 183
5 17,5 750 1,00 -30 -30 REJVÍZ A 183
5 20,5 785 3,00 35 12 �erná Opava - most A 183
5 22,0 730 1,50 -55 -37 Pod Koberštejnem A 183
5 26,0 640 4,00 -90 -23 DRAKOV, hájovna A 183
5 31,0 560 5,00 -80 -16 MNICHOV A 183
5 35,0 540 4,00 -20 -5 VRBNO POD PRAD�DEM A 184

Silnice, (cyklostezka)

5. Etapa (�tvrtek 30.VII.2015) - Jeseník - Vrbno pod Prad�dem 

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

Itinerá� 6

5. Etapa (�tvrtek 30.VII.2015) - Jeseník - Vrbno pod Prad�dem 
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Profil 6

Popis 5. etapy
V noci jsem tak intenzívn� chrápal, že mne Vladimír (Homola) v noci budil, a� se p�evalím na b�icho, že prý
budu mén� chrápat. P�ání jsme mu splnil, zda-li jsem dále chrápal nevím. Usnul jsem jak zabitý. Asi to pak šlo,
nebo� jsem se ráno op�t probudil a nebyl jsem v noci zardoušen �i udušen polštá�em nevyspalými ebicyklisty.
No�ním zpest�ením byl brown�v pohyb nejmenovaného ebicyklisty, který jsa ve�er notn� posílen alkoholem
hledal v temné noci urputn� cestu na záchod. To se mu sice n�jak poda�ilo, avšak p�i té cest� sta�il kolem sebe
trousit kousky své osobnosti. Každopádn� n�co málo z�stalo i na Henryškov� spacáku a karimatce. No m�l ten
kluk št�stí, že tam nem�l v noci hlavu. Takže jsem ráno opatrn� Henrymu vysv�tlil, že má trochu poblitý spacák
a karimatku. V kuchy�ce byly našt�stí k dispozici �istící prost�edky a ná�iní, takže jsem tu skoro katastrofu ze
spacáku i karimatky vy�istil. Každopádn� pomocí jak p�ímých �i nep�ímých indicií i mým následným
vyšet�ováním jsem zjistil jméno pachatele. Jeho jméno jsem p�ed ebive�ejností nepotupil, nicmén� na
následujícím ve�erním brífinku jsem "neznámému pachateli" ve�ejn� "pod�koval". Platí tedy ot�epané pít s
mírou, nebo když to neumím, tak to ned�lám.
Snídan� byla op�t hromadná párek, pe�ivo, zelenina. V�bec jsme nesp�chali, nebo� nás �ekala pom�rn�
kopcovitá, ale krátká relaxa�ní etapa.
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spole�ná snídan� (Jeseník) Lázn� Jeseník Lázn� Jeseník

Odjížd�li jsme kolem 9h a po nákupu stravy v Penny Marketu jsme se vydali na prohlídku Lázní Jeseník. No to
byl ale blbý nápad. Totiž m�sto Jeseník je v údolí, ale Lázn� Jeseník jsou vysoko na kopci nad ním. Já byl po
v�erejší etap� tak unavený, že jsem tu kolob�žku do t�ch lázní spíše vyvedl, než vyb�hl. Chvíli jsme si to tam
prohlédli, ale byvše obklopeni davy lidí, sjeli jsme op�t do Jeseníku a vydali se sm�rem na Rejvíz. Henryšek se
již dob�e rozjezdil na kole, tak si to jel nahoru ve švihu na nejleh�í p�evod, já jsem za ním fun�l napolo b�že,
napolo chod�.
T�sn� p�ed vrcholem kopce Rejvízu se na stromech objevily postupn� t�i podivné nápisy se sd�lením "Ebibufet"
spole�n� s udanou vzdáleností k n�mu ve sv�telných rocích. Každopádn� jsem tuto záhadnou informaci vzal na
v�domí a t�šil se, co to tam naho�e bude asi za ptákovinu. T�sn� skoro u konce d�diny Rejvízu byla poslední
tabulka "Ebibufet Z.D.E." a šipka doprava. A najednou bylo vše jasné. Tam stálo osobní auto s velikým
p�ív�sem, okolo skládací lavice se stole�ky, be�ka piva, kofoly, domácí uzené a grilované klobásky, buchti�ky a
další sladkosti. A kolem toho se piln� �inil Vatikán II. spole�n� s p�íbuzenstvem. Prost� nám všem p�ichystal
takové krásné p�ekvapení s pohošt�ním! Postupn� p�ijížd�li další ebicyklisté a plenili a plenili.

"k EBIBUFETU" Ebibufet Vatikána II. Hat�

�asu bylo dosti, a tak jsme se s Henryšem jeli podívat na Modré jezírko. Zaplatili jsme malé vstupné a po hatích
došli až k n�mu, pokochali se krásnou temnou mod�í rašelinového jezera a vrátili se zp�t do putovního ebibufetu.
Nacpali jsme do sebe druhý chod a majíce spoustu �asu, po tak vydatném posiln�ní, jsem si na chvíli lehl do
trávy a relaxoval v ostrém poledním slunci.

Modré jezírko Ebibufet Chcíplý kolob�žká�
Z Rejvízu to bylo potom již s kopce. Další relaxa�ní zastávka nastala na lesním odpo�ívadle v Drakov�, kde
jsme se op�t najedli, tentokráte skromn�ji, z dovezených zásob. Já jsem op�t relaxoval tak, že sedíce na d�ev�né
lavici jsem v okamžiku usnul. Nu posed�li jsme zde asi tak další hodinku.
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kola-kola-kola (a Kolob�žka) lesní mýtina v Drakov� u školy ve Vrbn�

Po p�íjezdu do Vrbna jsme chvíli �ekali na naší paní ubytovatelku, než p�inesla klí�e od školy, kde jsme spali v
t�locvi�n�. K ve�e�i a na další snídani jsme si šli koupit n�co do Penny marketu. Potom jsme oba relaxovali.
Henry si �etl knihu o pavoucích a já jsem si zarelaxoval op�t až tak, že jsem natvrdo usnul a za�al jsem chrápat
jako v hluboké noci. Henry i Mateno toho ihned využili a nafilmovali si mne. Takže mé chrápání bude v
oficiálním video záznamu Ebicyklu. Už se t�ším, jak to uz�ím.
Ve�erní brífink se odbyl bez Hejtmana, byvše n�kde na návšt�v� u své spoluža�ky. Ješt� p�ed brífinkem jsem si
zašel ven za t�locvi�nu, kde sed�la rozparád�ná parta ebipikl� a než jsem se nadál, m�l jsem v ruce plastový
kelímek do poloviny napln�ný becherovkou. Sice sluní�ko už zapadlo a d�lalo se p�kn� chladno, ale becherovka
p�íjemn� h�ála zevnit�. Byl to prý preventivní lék proti ebidysentérii (rozum�j �esky ebisra�ce), která se v
posledních dnech rozrostla do ebiepidemické �etnosti. Za poslední dva dny to zachvátilo p�t lidí. Nemilosrdný
samaritán vyhlásil ebikaranténu a zákaz pojídání zmrzlin a jiných dalších podz�elých pochutin.

Kilometráž 5. etapy
etapa tachometr Odkud Kam Vzdálenost 

km
�as 
hh:mm:ss

Pr�m�r 
km/h

max. rychl.
km/h

kadence 
ot/min

odjezd 
hh:mm

p�íjezd 
hh:mm

Viktor 41,69 3:51:02 11 40,1 x
Henry 40,41 3:26:43 11,72 38,05

15:205 Jeseník Vrbno p. P. 9h

Mapa 5. etapy

Mapa 5.etapy: Jeseník-Rejvíz-Vrbno pod Prad�dem



www.ebicykl.cz Strana 22 (celkem 33) EBI2015

EBIdenicek2015-Viktor-final-20151229.doc finální 03.01.16, 18:03

6. etapa - Pátek 2015-07-31 - Vrbno p.P. - Pustá Polom

Trasa 6. etapy

E km mnm � km
delta 
mnm

St 
‰

K�. Sídlo S Pozn
Mapa 

50
6 0,0 540 0,00 0 0 VRBNO POD PRAD�DEM A 184
5 18,5 390 18,50 -150 -8 NOVÉ HE�MINOVY A 226
5 24,5 370 6,00 -20 -3 ZÁTOR A 226
5 36,0 320 11,50 -50 -4 KRNOV A 227
5 62,0 250 26,00 -70 -3 OPAVA A 273
5 69,0 275 7,00 25 4 RADU	 A 274
5 75,5 460 6,50 185 28 � lesních cest A 274
5 78,0 450 2,50 -10 -4 HLUBO�EC A 274
5 82,0 440 4,00 -10 -3 PUSTÁ POLOM, Základní škola A 274

Silnice, (cyklostezka)

6. Etapa (pátek 31.VII.2015) - Vrbno pod Prad�dem - Pustá Polom

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

Itinerá� 7

6. Etapa (pátek 31.VII.2015) - Vrbno pod Prad�dem - Pustá Polom
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Profil 7

Popis 6. etapy
Po snídani ze v�era donesených zásob jsme v 8h20m vyjeli po trase p�esn� dle itinerá�e. Až do Krnova to bylo
furt mírn� s kopce. Bylo polojasno s teplotou kolem 26°C. St�ídav� jsme si oblékali dlouhé bundy a zase je
sundávali.

na odjezdu z Vrbna na nám�stí v Krnov� Internát v Krnov�

V Krnov� na nám�stí jsme si dali sladkou sva�inku v místní cukrárn� (zákusky + kofola). Potom jsem jel
Henrymu ukázat internát jedné místní st�ední školy, kde jsem byl ubytován p�ed n�jakými 33 léty, byvše zde s
Olomouckým d�tským p�veckým sborem na letním p�veckém soust�ed�ní. A pak jsme jeli po p�ekrásné
cyklostezce (55) až do Opavy. Za Krnovem jsme p�ejeli hráz rybníka i s mokrou brodivou �ástí - kamenným
p�epadem vody. Cesta se klikatila podél toku �eky Opavy, vedla po hrázích starých rybník�, prorostlých
mohutnými stromy, rostlými �asto jen tak moc daleko od sebe, že tvo�ily velmi úzkou uli�ku pro kolob�žku.
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za Krnovem p�es rybník úzký pr�jezd p�ed Opavou

Ob�dvali jsme spole�n� se Simulantem a Simulantkou v Opav� kousek od nám�stí. Odjeli jsme sm�rem na
Radu�, ale na radu Zem�kollára jedeme po cyklostezce, vyhýbajíce se hlubokému údolí mezi Radouní a
Hlubo�cí. I tak je to dlouhý a táhlý kopec. Skoro p�ed vrcholem kopce Henry našel na silnici lezoucího krásného
tesa�íka. Tak si jej chvíli fotil a pak jej odnesl vedle do trávy.

Opava ob�d v Opav� na Š�astné planet�

V Hlubo�ci na farm� Š�astná planeta nás uvítala Andrea. Ve staré trafibudce se �epovala kofola a pivo, ale
kofola brzy došla, takže zbylo jen to pivo. Bylo p�íšern� horko a rychle lezlo do hlavy. Nebyla-li kofola, vyrazili
jsme ku Pusté Polomi. Na k�ižovatce u kostela jsme hledali p�ístup ke škole. Nakonec jsme se doptali místních
usedlík� a zadní vchod do školy jsme našli. Ustlal jsem si v šatnách, abych nerušil spá�e v sále t�locvi�ny.

na Š�astné planet� na Š�astné planet� pasování

Ve�e�e byla organizována hromadn� na 19h v místní hospod�, kde nás �ekal �ízek s bramborem a okurkou.
Porce nebyla sice velká, zato byla drahá. Po ve�e�i ve stejné místnosti ve 20h po�ala Jurova p�ednáška "Pohledy
do nebe". Já ji jako obvykle skoro celou prospal, Henry do mne š�ouchal, když jsem nabíral na hlasité chrápání.
Ke konci jsem n�jak procitnul. Nicmén� nejvíce se mi na té p�ednášce líbilo "n�kolik špatných rad nakonec".
Byly to v podstat� úpln� stejné  rady, co dávám Henrymu, jak být úsp�šným v�dcem.
Po návratu do t�locvi�ny bylo pasování nová�kyn� - Kristíny Koko�ové (dcery Tornádo Lú) - spojené s
obvyklým ebigrilováním. Vrchní ebigrilova�em byl Iljušin, p�i jehož všete�ných otázkách se zapotí i kovaný
ebicyklista. Pasoval vrchní pasí� - Melantrich.
Dále se vrátil i filmový štáb, který toto pasování pe�liv� natá�el. Jsem již te� zv�dav, jakýžto dokument z toho
vznikne.

Kilometráž 6. etapy
etapa tachometr Odkud Kam Vzdálenost 

km
�as 
hh:mm:ss

Pr�m�r 
km/h

max. rychl.
km/h

kadence 
ot/min

odjezd 
hh:mm

p�íjezd 
hh:mm

Viktor 85,18 5:33:42 15,5 44,9 x
Henry 84,85 5:23:53 15,71 45,66 40

6 Vrbno p. P. Pustá Polom 9h 15:20
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Mapa 6. etapy

Mapa 6.etapy: Vrbno pod Prad�dem-Krnov-Opava-Radu�-Hlubo�ec-Pustá Polom
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7. etapa - Sobota 2015-08-01 - Pustá Polom - ValMez

Trasa 7. etapy

E km mnm � km
delta 
mnm

St 
‰

K�. Sídlo S Pozn
Mapa 

50
7 0,0 440 0,00 0 0 PUSTÁ POLOM A 274
7 4,0 385 4,00 -55 -14 BUDIŠOVICE A 274
7 6,5 300 2,50 -85 -34 ZÁTIŠÍ A 275
7 9,5 280 3,00 -20 -7 DOLNÍ LHOTA A 275
7 13,5 300 4,00 20 5 KRÁSNÉ POLE A 275
7 15,5 275 2,00 -25 -13 HV�ZDÁRNA J. PALISY A 275
7 17,5 230 2,00 -45 -23 PORUBA A 275
7 25,5 250 8,00 20 3 DOLNÍ POLANKA A 321
7 26,0 250 0,50 0 0 DOLNÍ POLANKA A 321
7 35,0 250 9,00 0 0 HRABOVÁ A 322
7 35,5 250 0,50 0 0 D�EV�NÝ KOSTEL SV. KATE�INY V 322
7 37,0 250 1,50 0 0 KÁVA U MELANTRICHA, Na Janošku V 322
7 41,5 270 4,50 20 4 PASKOV A 322
7 45,5 290 4,00 20 5 SVIADNOV A 322
7 52,0 430 6,50 140 22 PALKOVICE A 370
7 64,0 365 12,00 -65 -5 TICHÁ (silnice zatá�í vlevo) A 370
7 67,0 395 3,00 30 10 FRENŠTÁT P. RADHOŠT�M, ¤ A 370
7 68,5 430 1,50 35 23 Hv�zdárna pana Wilka A 370
7 70,5 490 2,00 60 30 TROJANOVICE, ¤ A 417
7 80,0 390 9,50 -100 -11 ROŽNOV P. RADHOŠT�M, � s 35 A 416
7 92,0 310 12,00 -80 -7 18. poledník (valašský�) A 416
7 97,0 320 5,00 10 2 VALAŠSKÉ MEZI�Í�Í, Ústav pro sluchov� postižené A 415

Silnice, (cyklostezka)

7. Etapa (sobota 1.VIII.2015) - Pustá Polom - Valašské Mezi�í�í 

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

Itinerá� 8

7. Etapa (sobota 1.VIII.2015) - Pustá Polom - Valašské Mezi�í�í 
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Profil 8

Popis 7. etapy
Snaha byla probudit se trochu d�íve, abychom m�li na nejdelší etapu letošního Ebicyklu dostatek �asu. Budík byl
sice nastaven na 6h, ale opakovaným odkládání buzení jsme nakonec vstali kole p�l sedmé a po zabalení,
nasnídání z ve�erních zásob, jsem vyjeli až po osmé hodin�. Až do Poruby to jelo p�kn� s kopce. Pak ale
následoval prudký stoupák do Královského Pole.
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Spá� (Pustá polom) Hv�zdárna J.Palisy - Ostrava pohoda na hv�zdárn�

Dojeli jsme první p�ed ješt� zam�enou hv�zdárnu. Po chvíli �ekání, kolem 9h, p�ijela Iva Marková a pozvala nás
dovnit�. Budova hv�zdárny prošla v minulých letech totální rekonstrukcí, v�etn� nového p�ístrojového vybavení
velkého planetária. V impozantní prosklené hale jsou velké i malé exponáty zav�šené v prostoru, chodby a
místnosti pod kopulemi jsou v�novány r�zným astronomickým témat�m. Mnohé z exponát� jsou interaktivní,
uvidí se po létech co vlastn� vydrží. N�jaké exponáty ješt� �ekají na instalaci. V planetáriu jsme m�li možnost
vid�t ukázky r�zných po�ad� a též i soub�h klasického (supermoderního) projek�ního planetária a nového
digitária sou�asn�. Bylo to tak úchvatné, že jsem v tom pohodlném k�esle neusnul jak to obvykle v planetáriu
potm� d�lávám. Hv�zdárnu jsme oproti p�vodním plán�m neopoušt�li v 9h30, jak jsme p�vodn� cht�li, ale až
kolem 11h.

v novém planetáriu Iva Marková nám povídá odkališt� dolu Paskov

Od hv�zdárny jsme sjížd�li po cyklostezce "Q", sm�rem k Porubskému bludnému kameni a kámen jsme sice
nenašli, zato jsme spolehliv� zabloudili. Vlídní domorodci nás navedli na hlavní silnici sm�rem ke Klimkovicím.
V Klimkovicích jsme chvíli váhali, zda-li nepojedeme n�jak p�ímo na ValMez, ale nakonec jsme dali p�ednost
itinerá�ové trase. Rozhodl hlavn� fakt, že nám pro takovou zkratku chyb�ly vytišt�né podrobné mapy. Jenom pro
nedostatek �asu jsme se rozhodli vynechat plánovanou itinerá�ovou zastávku u Melantricha (káva u
Melantricha). Jeli jsme po hlavní silnici Klimkovice - Polanka - Stará B�lá - Nová B�lá - Paskov. Hrabové jsme
se vyhnuli. Slunce na nás nemilosrdn� pražilo. V Žabeni v Restauraci u �áp� jsme si dali výborný ob�d. Do
Frýdku-Místku  jsme dojeli po hlavní silnici a ne po itinerá�ové cyklostezce kolem Ostravice.
Ve Sviadnov� jsme chvíli hledali podjezd pod dálnicí, celkov� to tam bylo dost blb� zna�eno. Po nákupu sva�iny
v hypermarketu na okraji Frydku-Mistku, jsme vyjeli do kopc�v sm�rem na Palkovice. Z Palkovic, p�es Myslík,
Kozlovice skoro až do Frenštátu pod Radhošt�m to bylo do táhlého kopce. V Kozlovicích na malém lokálním
sjezdu z prudkého kope�ku jsme p�ekro�ili maximální povolenou rychlost v obci 50 km/h. Henry m�l radost jako
malej kluk. Ve Frenštátu jsme nezastavovali a zapomenuli tak navštívit hv�zdárnu pana Wilka. Z Frenštátu do
Rožnova pod Radhošt�m to bylo jen pár kilometr�, ale p�es kopcovité sedlo Pin�ula. Henry mne hnal jak
nadmutou kozu, m�l jsem toho docela dost a tla�il jsem kolob�žku nejen do kopce, ale už i na rovin�. B�hem
cesty do kopce jsme si rozd�lili nap�l energetickou cykloty�inku, která mi skute�n� dodala energii. V podstat�
mne znovu nakopla.

Frýdek-Místek sedlo Pin�ula úpln� hotovej kolob�žká�

Z Rožnova to bylo do ValMezu po rovince po zcela nové cyklostezce kolem �eky Be�vy. Nezastavovali jsme a
valili to pr�m�rnou rychlostí kolem 19-20 km/h. Jen v Hrachovci jsme ud�lali malou odbo�ku ku výrobn�
známých valašských frgál�, protože nás hnala mlsná huba a hlad. Ale m�li zav�eno.
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Po dojezdu do ValMezu jsme jeli nejd�íve na hv�zdárnu, ale potkali jsme jen Libora a Lá�u, oba na odchodu,
takže jsme jen ud�lali fotku, že jsme tam byli a jeli se ubytovat do t�locvi�ny ke "hluchák�m", kde jsme m�li
p�enocovat a taky ukon�it letošní celi�ký Ebicykl. Chvíli jsme hledali, kusy se do areálu dostat, ale nakonec jsme
otev�enou bránu p�ece jen našli.
Po nezbytné hygien� jsme se jali relaxovat. Na ve�e�i jsme nešli, dlabali jsme ze zásob, co jsme si táhli na celé
etap�.

na cyklostezce do ValMezu ze zakon�ení Ebicyklu ze zakon�ení Ebicyklu

�ekalo se na Hejtmana, který n�kde cestou zakufroval a dorazil až t�sn� p�ed 22h. Slavnostní ukon�ení letošního
ebicyklu si Simulant natolik vzal k srdci, že p�išel v kvádru s kravatou. Hejtman vše zhodnotil, zhrnul a vše toto
Ebid�ní bylo ukon�eno Ebipok�ikem, Ebihymna zpívána nebyla.

Kilometráž 7. etapy
etapa tachometr Odkud Kam Vzdálenost 

km
�as 
hh:mm:ss

Pr�m�r 
km/h

max. rychl.
km/h

kadence 
ot/min

odjezd 
hh:mm

p�íjezd 
hh:mm

Viktor 100,84 6:47:28 15 53,2 x
Henry 99,93 6:21:57 15,69 53,27 44

18hPustá Polom7 ValMez 7h
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Mapa 7. etapy

Mapa 7.etapy: Pustá Polom-Krásné Pole-Dolní Polanka-Paskov-Sviadnov-Palkovice-Tichá-Frenštát pod
Radhošt�m-Valašské Mezi�í�í
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Ebilog - Ned�le 2015-08-02 - ValMez - Horka n.M.

Trasa 8. etapy

E km mnm � km
delta 
mnm

St 
‰

K�. Sídlo S Pozn
Mapa 

50
0 0,0 325 0,00 0 0 ÚSTAV PRO SLUCH. POSTIŽENÉ A 415
0 2,0 405 2,00 80 40 VALAŠSKÉ MEZI�Í�Í, nádraží A 415

0 2,0 214 0,00 0 0 Olomouc Hl.nádraží N 362
0 6,5 225 4,50 11 2 Olomouc - �ep�ín N 363
0 11,0 220 4,50 -5 -1 Horka nad Moravou N 363

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

Silnice, (cyklostezka)

8. Etapa (ned�le 2.VIII.2015) - Valašské Mezi�í�í

8. Etapa (ned�le 2.VIII.2015) - Olomouc - Horka nad Moravou 

Itinerá� 9

8. Etapa (ned�le 2.VIII.2015) - Valašské Mez i�í�í a Olomouc - Horka nad Moravou
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Profil 9

Popis 8. etapy
Již brzy ráno se t�locvi�na valn� vyebilidnila. N�kte�í odjížd�li pom�rn� brzy. Vše jest toto zp�sobeno potížemi
s rezervací p�epravy bicykl� ve vlacích. Stále mén� a mén� spoj� to umož�uje a místa je nutno si více jak dva
m�síce dop�edu rezervovat. S Hejtmanem, Cykloradkou, Iljušinem a Dalimilem jsme z ústavu hluchon�mých
odjížd�li úpln� jako poslední. Využili jsme ješt� poslední možnosti p�epravy zavazadel až k nádraží, tam jsme se
rozlou�ili s Vozovou hradbou a nacpali se do rychlíku ku Olomouci.

vyebilidn�ná t�locvi�na vyjíždíme na nádraží za chvíli tu bude vlá�ek

Po p�íjezdu do Olomouce jsme s údivem zjistili, že vlak do Horky má výluku, tak jsme op�t sedli na své
dopravní prost�edky a za p�l hodiny jsme již byli doma. Po d�kladné desinfekci, desinsekci a deratizaci svých t�l
a cyklooble�ení pro nás 32.Ebicykl definitivn� skon�il.
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na cest� k domovu na olomouckém nádraží (kone�n�) doma

A t�šíme se na Ebirej v Hradci Králové.

Kilometráž 8. etapy
etapa tachometr Odkud Kam Vzdálenost 

km
�as 
hh:mm:ss

Pr�m�r 
km/h

max. rychl.
km/h

kadence 
ot/min

odjezd 
hh:mm

p�íjezd 
hh:mm

Viktor 11,98 0:45:55 16 32,2 x
Henry 11,91 0:44:23 16,11 31,97 39

8 Olomouc Horka 7:30 10:10

Mapa 8. etapy

Mapa 8.etapy: Valmez-nádraží ; Olomouc - Horka nad Moravou
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Ebisetkání s astronomií
Letos t�ch setkání s astronomií moc nebylo, ale zato jsme navštívili kraje a oblasti ebicyklem opomíjené a ješt�
nenavštívené. Dle Ládi Šmelcera (Simulanta ebicyklu) je oblast severu �ech pom�rn� hust� ohv�zdárn�ná. Z
velkých hv�zdáren po cest� itinerá� míjel hv�zdárny v Úpici (práv� tam probíhal Letní astronomický tábor - asi
bychom rušili), hv�zdárnu ve Rtyni v Podkrkonoší (?) a hv�zdárnu ve ValMezu (celý Ebicykl by se tam již
nevešel).

Etapa Kde Navštíveno Poznámka
1 Javorník - hv�zdárna p.Kaprase ne návšt�va zrušena 
1 Turnov - hv�zdárna ano
1 Mlad�jov v �echách - hrob F.J.Gerstnera ne
1 Ji�ín - hv�zdárna ano
3 Police nad Metují - pozorovatelna AK ne nenalezeno 
3 Suchý D�l - dopadové místo meteoritu ne
3 Broumov - hv�zdárna p. Kratzera ne
3 K�inický meteorit - dopadové místo ne
3 Hvezdárna p. �erného ne
4 Jeseník - hv�zdárna ano
6 Opava - rodný d�m J.Palisy ne
7 Planetárium Ostrava ano
7 hv�zdárna p. Wilka - Fr. p. Radhošt�m ne
7 Valašský 18. poledník ne
7 Valašské Mezi�í�í - hv�zdárna ano mimo itinerá�

Setkání s astronomií na EBI 2015

Asi nejvýznam�jší astroudálostí Ebicyklu bylo spole�né ebisetkání EBI a ESA na hv�zdárn� v Turnov�.
Zajímavým zpest�ením byl filmový štáb, který ale terorizoval p�edevším Hejtmana.

Co to letos všechno stálo
No ani letos to nebylo úpln� zadarmo. Nejv�tší procentuální položkou je jako obvykle stravování v restauracích
a hospodách. To je asi jediná významná položka, na které se dá n�jak významn� ušet�it.

sou�et z CZK Etapa
KAT -1 0 1 2 3 4 5 6 7 Celkový sou�et
doprava 1102 1102
foto 25 25
kultura 80 170 30 280
potraviny 134,58 186 126,8 308,15 84 118,7 199,3 52,3 1209,83
restaurace 432 270 583 356 422 72 778 286 3199
služby 400 400
sport 20 20
zdraví 127 8 135
poplatky 900 900
Celkový sou�et 2129 566,58 536 737,8 834,15 906 245,7 977,3 338,3 7270,83

Výdaje (%)
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Vybrané hrubé ebistatistiky:

náklady na dopravu                    550 K�/Os
náklady na Ebiden                      376 K�/Os/den

Pro srovnání z d�ív�jška:

náklady na Ebiden 2014              337 K�/Os/den
náklady na Ebiden 2013              339 K�/Os/den
náklady na Ebiden 2012              366 K�/Os/den

Procentuální histogram celkových výdaj� Hrubé propo�ty na osoboden

Zhodnocení a záv�r
Již podruhé jsme si potvrdili, že Ebicykl lze ujet bez p�ípravy, i když se jedinec n�kdy v kopcích trochu trápí.
Š�astn� jsme p�ijeli ze startu až do cíle, užili si bezvadný týden s ostatními ebipikly. Poznali jsme nová místa a
nové kraje, n�co málo jsme fotograficky zdokumentovali.
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Celková kilometráž

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]

Odometr 
START 

[hh:mm:ss]

Odometr CÍL 
[hh:mm:ss]

Do 
kopce 
[m]

25.7.2015 00:56:58 11,19 29,30 12,00 Horka Olomouc Liberec Liberec * 12200 12211 810:00:00 810:57:00

26.7.2015 06:31:48 81,19 47,90 12,50 Liberec Javorník Turnov
Mlad�jov v 
�echách Ji�ín 12211 12293 810:57:00 817:28:00

27.7.2015 04:55:42 65,44 39,90 13,50 Ji�ín Lázn� B�lohrad Dv�r Králové Hajnice Havlovice 12293 12358 817:28:00 822:24:00

28.7.2015 03:32:27 45,28 53,80 13,00 Havlovice
Rtyn� v 
Podkrkonoší Hronov

Police nad 
Metují Broumov 12358 12403 822:24:00 825:57:00

29.7.2015 06:26:51 94,95 55,50 14,50 Broumov Klodsko(PL) Zloty Stok (PL) Žulová Jeseník 12403 12498 825:57:00 832:23:00

30.7.2015 03:51:02 41,69 40,10 11,00 Jeseník Rejvíz Drakov Mnichov
Vrbno 
p.Prad�dem 12498 12540 832:23:00 836:14:00

31.7.2015 05:33:42 85,18 44,90 15,50
Vrbno 
p.Prad�dem Krnov Opava Hlubo�ec Pustá Polom 12540 12625 836:14:00 841:48:00

1.8.2015 06:47:28 100,84 53,20 15,00 Pustá Polom Krásné Pole Paskov
Frenštát pod 
Radhošt�m

Valašské 
Mezi�í�í 12625 12726 841:48:00 848:36:00

2.8.2015 00:45:55 11,98 32,20 16,00
Valašské 
Mezi�í�í

Valašské 
Mezi�í�í Olomouc �ep�ín Horka 12726 12738 848:36:00 849:21:00

SUMA 15:21 537,74

minimum 0:45 11,19 29,30 11,00

medián 4:55 65,44 44,90 13,50

maximum 6:47 100,84 55,50 16,00

IQR 2:54 43,49 13,30 2,50

st�. hodn. 4:22 59,75 44,09 13,67

st�. sm. od. 2:09 32,04 8,92 1,60
po�et 9 9,00 9,00 9,00

Interval 9 dní �as 39,36 h Avr 59,7 km/d Vzd [km] 537,7 Do kopce

Sumá� etap 32.Ebicyklu 2015

Celkem ujeto 537,74 km Celková doba          
39h 21m

Celkový pr�m�r       
13,7 km/h

tabulka 1

Sumá� etap 32.Ebicyklu 2015
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obrázek 1

Jsme rád, že se mi dení�ek poda�ilo dopsat v rozumném termínu, což nemohu �íci o dení�cích z let 2012-2014,
které jsou bu� jen rozepsané, �i s tím s tím lo�ským jsem ješt� ani neza�al. Oj! To bude t�žké vzpomínání nad
ru�ními zápisky a fotoarchivem.

Pozitíva
� ani jednou jsme nepíchli, �i m�li jiný defekt
� ani jednou jsme po�ádn� nezmokli, letošní po�así nám neoby�ejn� vyšlo
� všechny etapy jsme dojížd�li na �as
� výrazn� jsme se nehonili a dodržovali pravidelný stravovací a pitný režim
� Henry se pravideln� mazal opalovacím krémem, já to bojkotoval
� z�stali jsme zdrávi na t�le i na duchu a nechytili jsme ebidysentérii
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Negatíva
� vynechali jsme n�která setkání s astronomií
� neú�astnili jsme se n�kterých ebitaška�ic a živoobrazení v pr�b�hu etap, což je úd�l kolob�žká�e

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

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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