NEOBVYKLÁ VÝZVA S KREDITKOU NA TOUR
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„Nejedu, kluci,“ nepřekvapil Filip a i letos skládal zbraně před bojem. Denně
vstávat na sedmičku, osm hodin v kůži, nespočet hlaďáků a nemilých
překvapení v podobě krpálů, o kterých mapy zákeřně mlčí. „Nevím, proč
bych si měl vyplejtvat dovolenou na něco, co mě zase totálně zdevastuje.“
Na co? Na naši cestu nalehko na Tour de France – 1500 kilometrů s pár
věcmi pod sedlem a kreditkou v kapse.
Nejeli jsme poprvé, takže věděl, o čem
je řeč. Po nepříliš zralé a pivem ovlivněné úvaze se ale náš váhavý střelec nechal
uchlácholit. Možná udělal chybu. „Letos to
vezmeme přes Itálii. Normálně přes Alpy,
ať si taky trochu užijeme panoramata,“ zaznělo při stejně ovlivněném rozumu a už to
v našich hlavách zůstalo. V rozšafné náladě
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nikdo nic nenamítal a nahrubo jsme vše nakreslili prstem do mapy – přes jezera, pohoří
a známé i neznámé monumenty. Klasicky
jsme trošku přetáhli nápřah. Pro jistotu
jsme do sestavy zařadili novou posilu. Pohy
má neskutečný tah po rovině, jen tedy vůbec
netuší, co ho čeká.

Den před odjezdem

(6. 7. 2018)

Na předchozí ročníky máme spoustu
vzpomínek, mraky fotek a článků na webu,
ale chybí tomu život, drama a hudební doprovod. Letos proto bereme navíc i kameramana Marka s asistentkou Luckou. Pojedou
autem jako nezávislí pozorovatelé – s dro-

20. 7.

Alpe d‘Huez

nem a špičkovou technikou včetně mobilní
střižny. Nás ještě ověsí sadou „gou-próček“.
Trochu nás zaskočil last minute problém se
Zikyho řadicí pákou, ale byl vyřešen. Ještě
hodit batohy s civilním oblečením do dodávky, která pro nás přijede za 12 dní do Francie
(i s gulášem), a je to.

připravoval, každý v rámci možností něco
natrénoval a teď je to tady. Zkouška a úžasná cesta zároveň. Na ostrý start jsme se kvalitně posilnili a s balíkem kamarádů vyrazili
k jižním hranicím republiky, abychom den
zakončili v rakouském Bad Leonfeldenu.

1. den

Bad Leonfelden–Bad Ischl

Tábor–Bad Leonfelden

délka 149 km, čas 5.00 hod.,
nastoupáno 1276 m, slunečno, teplo,
normalizovaný výkon 191 W
Dres, kraťasy a obsah podsedlové brašny, do které se i přes kompaktní rozměry
vejde všechno potřebné – trenky, pantofle,
nabíječka, pláštěnka, triko, civilní kraťasy,
rukavice a kartáček na zuby. Nic víc nebereme ani si nic nenecháme vézt v doprovodném „TV voze“. Bylo by to proti našim
vlastním pravidlům. A mottu „s kreditkou
na Tour“.
Z Žižkova náměstí v Táboře míříme k tradiční první zastávce ve Wall Clubu. Čtyřkilometrová trasa do Sezimova Ústí, kterou
jsme projeli jistě už tisíckrát, nám najednou připadá jiná. Plná endorfinů, nadšení.
Tahle asfaltka totiž dneska vede až na Alpe
d‘Huez až do daleké Francie. Každý z nás se

2. den

délka 140 km, čas 4.29 hod.,
nastoupáno 948 m, slunečno,
normalizovaný výkon 203 W

Po prvním dnu už lezou kostlivci ze skříní.
Tom si po lehkém úpalu užil noc pod mokrým ručníkem a s jedinou tabletou aspirinu,
kterou měl u sebe. Ziky půl cesty prosmrkal,
Pohy zatím v pohodě a Fil s Ondrou jako
by neznali únavu. Ubytování bylo fajn, ale
zpětně přehodnocujeme, zda byla volba zakotvit první noc v Rakousku dobrá. Náš rozpočet doznal bolestivou ránu hned zkraje,
večeře stála v podstatě dvojnásobek toho,
co bychom utratili u nás.
Překonání Dunaje se stalo jakousi první
metou. Po předchozích dvou ročnících víme,
že se za ním mění počasí, a k tomu vjedeme do rovin. Doposud jsme z kola znali jen
německou stranu Šumavy a ta nám nepřišla
zrovna dvakrát rovinatá. Vlastně je to doce-

la brutální záležitost plná malých prudkých
kopců a ty se sakra rychle zažerou do stehen. Navíc se nemůžeme zbavit hořkých
vzpomínek na rok 2016, kdy jsme o kousek
dál na západ trpěli v celodenním dešti, osmi
stupních a nechutných stojkách. Rakouské
kopce ale tolik nebolí, to je celkem milé překvápko. Takže jsme si na 70. km dali v klidu pizzu a Tom na mobilu našel ubytování
v Bad Ischlu, asi 50 km po trase. Letos rezervujeme vždy pro sedm, ať jsme stále pod
dohledem kamer Marka a Lucky, kterým
tak nic neunikne. Najít takové ubytování
na trase je tak o něco těžší než předešlé roky
ve čtyřčlenné sestavě.

3. den

Bad Ischl–Fusch an der
Glossglockner Strasse

délka 132 km, čas 4.40 hod.,
nastoupáno 1800 m, slunečno, teplo,
normalizovaný výkon: 223 W
Včera večer jsme na balkóně penzionu dotočili první video – štáb ho stříhal až do dvou
v noci. Ráno tak pro všechny přišlo nepříjemně brzy. Mladý majitel penzionu se při
snídani snažil o zvednutí nálady a lámanou
češtinou zjišťoval zájem o „vajíškooo namínkoo“. „Ja, danke,“ odpověděl Ziky a mohl jen
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tušit, co za šmakuládu si objednal. Snídaně
je základ, a tak se vždycky nacpeme, jak
kdyby to měl být náš poslední žvanec před
soudným dnem.
Po snídani tradičně plánujeme etapu – to
letos Tom vyladil k dokonalosti. Trasu ze
Stravy nahrál do našich garminů, a tak je
navigování mnohem rychlejší než sledování mobilu na představci. Horší to bylo
s Ondrovou elektronickou sadou, která se
naopak rozladila. Stačilo ale zmáčknout automatické ladění a bylo po problému.
Na 30. km jsme začali stoupat. Na mapě
se Postalm jevil jako první větší prověrka.
Přichází první solidní dělení naší pětičlenné party. Ziky zvolil vrchařské převody,
a tak se vzdaluje pronásledován Pohym
a Ondrou. Fil to jistí odzadu a trpícího Toma
pravidelně kontroluje v serpentinách. Nejdřív ob jednu, pak ob dvě, až mu mizí v nedohlednu.
Výsledek? Čtyři uprchlíci před Tomem
přejeli odbočku v lyžařském středisku
a dali si zbytečně ještě tři kiláky ke slepému vrcholu Postalmu. Na Stravě to bude
vypadat dobře a udělali jsme tam i pěkný
fotky, žádná škoda. A ten sjezd, to je vždycky za odměnu. Všichni jsme dobří sjezdaři,
dokonce i Ziky letos visí za oči, byť jedenáctku pastorek zase nechal doma. Po velmi dlouhé jízdě údolím jsme průměrnou
rychlost horské etapy i díky Pohyho hecování zaokrouhlili alespoň na 28 km/h a dojeli k úpatí Grossglockneru. Nahoru už ani
omylem.

4. den

Fusch an der Glossglockner
Strasse–Grunsbach

délka 128 km, čas 4.10 hod.,
nastoupáno 1087 m, pod mrakem, pak
déšť, normalizovaný výkon 234 W
Ani ráno jsme optimizmem neplýtvali.
„Kluci, co si ten Glockner dát, když jsme tu?“
vtipkuje Ondra. „Dyť nahoře jsou snad ještě
rolby nebo co!“ Jeden pohled z balkónu pak
ale stačil. Rychle do sedel, ať co nejdřív vyrazíme po cyklostezce kolem Kaprunu a suchou
nohou dojedeme co nejdál.
Klikatice a zákeřné zatáčky místních cyklostezek nechutnaly nikomu. Když si z toho
ale uděláte městské kritérium a za každou
točkou trochu zrychlíte, kluci v háku vás budou milovat. Děláme si to pěkný i tady. Pořád
na gumě…
Na 60. km jsme přijeli k nenápadné odbočce u Trattenbachu a čekalo nás překvapení.
Krpál, kde nabíráte výšku tak rychle, že potřebujete dekompresní komoru. Místy i 18%
stoupání a za každou zatáčkou další a ještě
větší peklo! Horizont nikde. Kdo tohle dokázal
vyasfaltovat?! Tomovi se stojka tak zalíbila, že
si zastavil a udělal selfie. Jenže kolo se mu pod
ostrým úhlem svezlo přímo na šaltr. Aspoň ale
máme nové pravidlo do cyklistické pseudopříručky: „Dokud jedeš do kopce aspoň pětkou,
nikdy nezastavuj! Ani na selfie. Obzvlášť, když
pod sedlem vezeš tříkilovou brašnu.“
Na vrcholu jsme chytli druhý dech a Ziky
spěšně vyrazil do sjezdu, aby byl první. Jen-

že úplně jiným směrem, než měl. My jsme
zůstali. Po pár minutách se za našeho povzbuzování ze svého soukromého mini-výletu vrátil zpět a s úsměvem to komentoval:
„Klucí, já to jel konečně celý na prvním fleku! Vůbec ničeho nelituju.“
V táhlém sjezdu, už správném, se po chvíli spustil lehký déšť. Pak se to nahoře prorvalo a mezi provazy vody jsme si našli cestu
pod deštníky pizzerie v Zell am Ziller. Tom
zarezervoval podprůměrný hotel pro vyrovnání nákladové bilance a Ziky na sebe mezitím navlíknul všechno, co měl v brašně.
Po deseti minutách ostřejší jízdy přišlo nečekané oteplení, všude modro a svršky šly
zase dolů. Všechno samozřejmě za jízdy, se
čtyřicítkou na tacháku. Nebyl čas.
I dojezd etapy do Grunsbachu jsme zrychlili, pojali jako týmovou časovku na 30 kilometrů s bodovaným spurtem na ceduli, který
si připsal Fil. Na hotelu jsme pak přeargumentovali nevrlou paní domácí, takže nám
neochotně dodávkou nacouvala před vrata
neuzamykatelné garáže plné našich kol. Kola
na pokoj? Nehrozí! Ztrouchnivělá garáž nám
musí stačit.

5. den

Grunsbach–Merano

délka 153 km, čas 5.20 hod.,
nastoupáno 2436 m, zataženo, pak
slunečno, normalizovaný výkon 237 W
Konečně další milník – překonáme hranice Itálie. Innsbruck, průsmyk Brenner a tak
dále. Pojmy, které snad každý zná. My se

však těšíme na prozkoumání alternativní
trasy mimo dálnici. Hrůzostrašně vypadající
nebe, známé též jako „mordor“, se směrem
na jih postupně rozplývá do jasné oblohy.
Cestu údolím nám zpříjemňuje turbotraktor
s návěsem jedoucí pětačtyřicítkou. Do jeho
háku se vejdeme všichni a k úpatí Brenneru
tak máme slušný průměr.
Nádherná scenérie. Monstrózní klenutí dálničního viaduktu na protějším svahu, kamiony se v dálce jeví jako angličáky.
Po 60 km si dáváme v městečku Matrei svačinu a v dobré náladě objednáváme ubytování v Meranu vzdáleném ještě asi 90 km.
Brenner nás kupodivu docela šetří. Není
tak těžký, jak jsme si mysleli. Přesto má asi
1400 m převýšení a odměnil nás perfektním
sjezdem, kde jsme zapsali rychlost 95 km/h
– letošní rekord.
V Itálii ožil Tom. „To je moje srdcovka,
tady jsem se zamlada něco nalítal.“ V prvním kopci nastoupil a čtvrt hodiny ho nikdo neviděl. To ale chlapec netušil, do čeho
se pustil. Passo Giovo je se svou výškou
2094 m a 17 km docela tvrdý oříšek. Karty se
postupně promíchávají tak, že by si na pořadí nevsadili ani zkušení sázkaři. Dole byl hic
a nahoře na péřovku. Jeli jsme to přes hodinu a na vrcholu se raději nezdržovali.
Sjezd byl totiž pekelně dlouhý a pohádkový. Prakticky 60 km klesání až do Merana.
A my? Furt šrot! Prostě závod. Okolní teplota s klesající nadmořskou výškou rychle
stoupá a stejně tak i teplota ráfků.

6. den

Merano–Coldrano

délka 40 km, čas 1.48 hod.,
nastoupáno 444 m, slunečno,
normalizovaný výkon 153 W
Parádní penzion v italském Meranu. Skvělá restaurace poblíž a obrovské čisté pokoje.
Z balkónu jsme viděli na okolní hory, byl to
prostě jiný level. Rozhodli jsme se, že zařadíme volnější etapu a trochu zregenerujeme
po těch vrchařských galejích. Poprvé jsme
zamluvili ubytování hned ráno, aby nás to
v průběhu dne nelákalo něco si přidat.
Po cyklostezce jsme začali šplhat co nejblíž pod Stelvio, do příjemného hotelu s ba-
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zénem ve městě Coldrano. Při večeři připlula
ponorka a po menší hádce končil pro naši
partu den poněkud chladně"

7. den – královská etapa

Coldrano–Stelvio–
Bormio–Domaso

délka 186 km, čas 6.46 hod.,
nastoupáno 3587 m, počasí jak
z obrázku, normalizovaný
výkon 231 W
Ticho na snídani nevěstilo nic dobrého.
Hořkost z nepovedeného večera a královská
etapa před námi. Přes brdek – teda přes ikonické Stelvio až k Lago Como. Po pár kilometrech jsme dojeli k úpatí monstrózního
monumentu. Ziky chytnul starťáka po ranní
náloži vajec a pod kopcem trůnil dobrých
dvacet minut, zatímco zbytek vyrazil na vrchol. Puntíkatý dres tak daroval pelotonu
cenný náskok.
Stelvio je nekonečné. Každý si jel své tempo, a tak v osamoceném souboji s horou
postupně opadla studená atmosféra. Ziky
rychle dohnal toaletní ztrátu z úpatí a nahoře jsme se sjeli zas jak nejlepší kámoši.
Mezi chlapy je to jednoduchý, večer se hádáte do bezvědomí a druhý den jdete na pivko.
Nebo jedete na Stelvio.
V téhle nádheře je nám zas dobře. Na velkou ceduli Bormio jsme nalepili nálepku
#skreditkou a vrhli se ze svahu. A nejelo se
pomalu. Na Stravě bral Tom v celosvětové
konkurenci bramborovou medaili v desetikilometrovém úseku od vrcholu k prvnímu
tunelu. Po incidentu v jedné z toček v následujícím tunelu se ale zas vrátil nohama
na zem, došlo mu, že možná nemá devět životů jako kočka. A hlavně bude brzy otcem.
Od té chvíle pokračoval dolů raději pěkně
v klídku.
Zbytek etapy byl strašný. Horko, hlad, žízeň a hustý italský provoz.

8. den

Domaso–Premeno
– etapa tří jezer

délka 135 km, čas 5.05 hod.,
nastoupáno 1562 m, hic a pak déšť,
normalizovaný výkon 214 W

Všichni
sdílíme
velký
mezonetový
apartmán. V ceně byla i donáška potravin
skoro až do postele. Pohy se navzdory ironickým poznámkám ostatních postaral o luxusní míchaná vajíčka a s jistotou potvrdil svou
letošní nominaci. Dnešní etapu jsme nazvali
etapou tří jezer: Lago Como, švýcarské Lago
Lugano a cíl u Lago Maggiore.
V úvodu jsme se motali po cyklostezkách kolem tunelů a tempo se nezvedlo ani
na hlavní. Pořád do kopce a za silného provozu až do Lugana. Ondrovi pak došla šťáva v baterii, pravděpodobně kvůli přehřátí
v posledních dnech. V drahém Švýcarsku
neradi stavíme, ale na převod 53×11 to chudák asi nedojede. Smůla je, že jsou všude jen
cykloshopy s elektrokoly, ale o Shimanu Di2
tady nikdo neslyšel. Až v centru jsme našli
záchranu v bikeshopu. V jeho výloze se dokonce blýskal Nibaliho speciál a hned vedle
byla malá hospůdka – byl by hřích takovou
příležitost nevyužít. „To je na mě, kluci,“ zavolal od vstupu do krámu Ondra a myslím,
že tolik piva tam ještě nikdy nevytočili.
Hned jak jsme po těch dvou malých vystřízlivěli, vyrazili jsme směr Premeno s černým mrakem na obzoru. Štáb už hlásil totální
bouřku v cíli a asi desetikilometrovou stojku.
Fakt ideál. Odbočka od Coma vede strmě
vzhůru a pod černou dekou se schyluje k nejhoršímu. Hlaďák, hromy, blesky, prší snad
i odspodu. Ve vteřině jsme durch a na vrchol
ještě kousek zbývá. Tady jel každý jak o život
s vidinou teplé sprchy a vydatný večeře.
V hotelu nás přivítali jak vítěze Tour,
i když jsme vypadali a voněli jak zmoklá
drůbež. Kola nám schovali do navoněného
barokního sálu, aby příjemný pobyt korunovala královská večeře o několika chodech
a stejně skvostná snídaně. Milujeme Itálii.

9. den

Premeno–Biella–Arnad
– pravá Itálie

délka 148 km, čas 5.17 hod.,
nastoupáno 1867 m, slunečno
a občas mráček, normalizovaný
výkon 199 W
Ranní mračna se jako zázrakem roztrhala. Nás čekal sjezd k jezeru a snad nejhezčí
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zbytkového stresu ze vzpomínek na loňský rok, kdy jsme
po marném boji s protivětrem v 200 km dlouhé etapě nestihli
o pár minut průjezd pelotonu. Dneska to vyšlo a uvnitř nás
všechny prostupovala čistokrevná radost ze splněného cíle.

KOLA
KOLA
MISTRŮ
MISTRŮ
SVĚTA
SVĚTA

12. den

start etapy v Albertville – autem

KRÁTKÁ STATISTIKA VÝPRAVY

52 hodin a 55 minut v sedle
160 piv
31 plateb kreditkou
8 hlášek „Končím s cyklistikou!“
24 hlášek „Ta cyklistika je krásnej sport!“
etapa směrem na města Biella a Ivrea. Nulový provoz, klikaté silničky krásným krajem
a překvapivě dost cyklistů, kteří se k nám
postupně přidávají. Nejlíp si s nimi rozumí
Fil a s tradiční italskou gestikulací popisuje
naši misi. Přišli i na společného známého,
svět je fakt malý.
„Dneska je to ta pravá Itálie,“ povzdechl si
Tom. Trochu jsme v tom kochání zapomněli
jíst a vlastně ani traťovek už moc nemáme.
Pizzerie ani obchod nikde. V největším zapadákově jsme ale našli záchranu a zbytek
dne už byl jak z pohádky. Ondra sice protrhl náš tři roky a 4000 km trvající defektový
půst, ale postaral se tak o příjemnou pauzu
u kašny se studenou vodou.

10. den

Arnad–Aosta–Arc 1800

délka 146 km, čas 5.51 hod.,
nastoupáno 4024 m, slunečno, pak
déšť, pak vedro, normalizovaný výkon
230 W
Po ranním espressu čumíme do mapy jak
do otevřený ledničky. „Mont Blanc, aha, tam
snad nejedeme, že ne?!“ Promotáme se jen
kolem, nahoru to stejně nejde. Smogem zahalená Aosta, pak hranice s Francií – a to
všechno ve stínu zasněženého velikána.
V mírném stoupání k Aostě odmění zvýšené Tomovo nasazení astma. Chvíli nemůže
ani plynule nadávat na smog. Oddechl si až
při pauze u vodopádu, kde jsme vsunuli jednu vrchařskou XC vložku po kořenech.
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V Pré-Saint-Didier jsme rozpůlili mančaft na větší a menší půlku. Ti, co chtějí jíst
na kopci, a ti, co se chtějí posilnit salátem
na úpatí – pizza prý zas není.
Po hodině z La Thuile společně pokračujeme až k hranicím s Francií. „To je kopec
jako kráva, to snad nemá konec!“ Výškové
metry nabíráme jak kila o Vánocích a dech
se v chladu začíná měnit ve viditelnou páru.
Tentokrát jsme fakt super kompaktní. Nahoře na sebe nečekáme ani pět minut.
Prolítáváme středisko La Rosiére, kde Geraint Thomas o pár dní později zvítězí po drtivém ataku. Město ještě spí, jen připravené
zábrany signalizují blížící se show.
„Kde máme to ubytko?“
„Vzdušnou čarou asi 4 km.“
No jo, ale vzdušnou čarou na protějším
kopci v 1800 metrech. Takže 40 km po silnici s nezáživným sjezdem do Bourg Saint
Maurice a výživným 17km kopcem do Arcu
1800. Ondra a Fil nouzově vyřešili prázdnou
láhev živou vodou z vodopádu. Tom a Pohy
si to radši dali na bílou slinu a popraskané
rty. Ziky měl vodu z Aosty, která prý chutnala jak řídký protein s chlorem. Nahoře byl
první. Usínáme absolutně vyčerpaní.

11. den

etapa Arc 1800
–Le Grand Bornand

délka 122 km, čas 4.25 hod.,
nastoupáno 1323 m, slunečno,
normalizovaný výkon 194 W

Hm, tady si vezmeme naše peníze zpátky.
Obžerství na snídani snad není třeba po včerejšku obhajovat. Nemáme sice čtyři žaludky, ale zato pojedeme 19 km z kopce, což se
na trávení dost hodí. Pokud nejedete zalehlí.
Poslední důležitá etapa naší cesty odsýpala až do Albertville. Místy jsme valili
po rychlostní silnici s vyznačenou cyklostezkou. Představte si D1 s pruhem pro cyklisty. Takže stezka odvahy.
Jakmile jsme sjeli na vedlejší, přišel druhý
defekt. A klasický problém v podobě dlouho
nepoužívané rezervní duše. Zpuchřelé. Tomova diletantská chyba. Následovaly nekonečné kilometry proti silnému větru.
Blížíme se ke konci výpravy, naše „taxi“
vyráží. První zprávy od našich holek z „gulášové“ dodávky nezněly pozitivně. Špatně
odbočily, nebo my jsme špatně odbočili?
Strategicky výhodnější je pro nás ta druhá
varianta, a tak jsme rychle hledali alternativní trasy cesty ke guláši a pivu. Teda pardon, na Tour a za holkami.
Za 45 minut závodu s hromadou „prestižáků“ jedoucích stejným směrem jako my
jsme přijeli do města Le Grand-Bornand.
Helikoptéry, fanoušci (pár kluků z Čech nás
i poznalo), reklamní kolona, motorky. A další motorka jménem Julian Alaphilippe s náskokem míří do posledních dvou kilometrů
etapy.
YES! Jsme tady, konečně nám to došlo –
únava byla tak značná, že je navenek těžké vyloudit úsměv a emoce. Možná trochu

Ubytování v oblasti horských etap Tour jsou vždy s otazníkem, proto jsme je bookovali raději už v březnu. Tohle je
jediná „prozíravá“ část naší totálně improvizační jízdy. Večer
konečně cílový gulášek dovezený z Čech, potřetí se to už dá
považovat za tradici a Ája s Luckou slyší jen samou chválu.
Na start etapy v Albertville musíme vyrazit včas. Za celou
dobu jsme pořádně nespali a ani teď to bohužel nebude jiné,
ale stálo to za to. Ten cirkus se nedá popsat. Na hlavu a kolem
ní nám lítaly sáčky sladkostí, přívěsky a taky čepice. Projela
kolona reklamních vozů, asi půlhodinová. S velkým očekáváním jsme vyhlíželi první závodníky.
U natěšených zástupů fanoušků obléhajících autobus
týmu Bora-hansgrohe začal náš VIP zážitek. Dostalo se nám
týmového espressa, mohli jsme si projít „paddock“, depo vyhrazené pro týmové vozy a busy. S husí kůží jsme sledovali
poslední chvilky závodníků před startem etapy, k tomu pár
fotek s našimi vzory jako správní fanoušci. Pro nás ten den
znamenal víc, než si kdo dokáže představit. Zikyho to nabilo
tak, že si jel odpoledne „poprdět“ 40 km na kopec pod hotelem
a pak spal jak nemluvně.

Wout van Aert (Veranda‘s Willems Crelan)

Super Prestige
77 990 Kč

13. den

fanoušky na Alpe d‘Huez
Ještě předchozí večer jsme přejeli do Les Deux Alpes, kam
po dlouhé cestě vlakem a autobusem dorazil Zikyho brácha
s kamarádem Michalem. Neváhali ani vteřinu, když před pár
měsíci přijali sázku s Ondrou, že s námi budou fandit na Alpe
d‘Huez a vyjedou tenhle bájný kopec na kolech. Místo k parkování se i daleko pod kopcem a brzy ráno, mnoho hodin před
příjezdem závodu, hledalo dost špatně. Tolik lidí! Nahoru
jsme pokračovali na kolech, část doprovodu pěšky.
Začátek byl opravdovou prověrkou, zvlášť pro naše nováčky. Neskutečná atmosféra v každé zatáčce, šílené kostýmy,
hlasitá hudba a tisíce fanoušků. Zabrali jsme svodidla asi
tři kilometry pod cílem a začali se grilovat na přímém slunci, před kterým se dalo schovat jen za cenu řízeného pádu
ze srázu. Za chvilku dorazili i kluci, kterým ke splnění sázky
chybělo už jen pár kilometrů na vrchol – tam se bohužel zasekli. Blížící se reklamní kolona je dolů nepustila. Závodníci
tu budou do hodiny. Helikoptéry jsou stále blíž a v serpentýnách pod námi se rozjíždí ta nejbouřlivější party. Už jsou tady.
Jsme součástí kotle grandiózního dojezdu, který po této etapě
a pádu Nibaliho opět rozpoutal řadu vášnivých diskuzí. To, co
se nám odehrávalo v hlavách, když kolem projížděly hvězdy
Tour, to se nedá popsat. Cítíte úplně s každým, kdo se v závodě dostal tak daleko. Vidíte ty prosolené dresy, nepřítomné
pohledy, odhodlání, utrpení. Víte, obzvlášť po cestě, jako byla
ta naše, jak se cítí každý jeden z nich, a je vám úplně jasné,
co pro to museli tihle kluci obětovat. Nás to stálo jen 14 dní
dovolené a skoro 1500 km v sedle, během kterých jsme snad
stokrát končili s cyklistikou. A přitom ji stále tak milovali.

Jura Carbon Team
188 990 Kč

Mira

26 990 Kč

14. den

etapa nejtěžší
Další ráno nás čekala etapa, která se ukázala jako ta nejtěžší. Francie–Tábor, dodávkou. Zlaté kolo, zlatých patnáct stovek kilometrů v sedle! Už teď se těšíme, co přinese další rok.
Tomáš Hrubý a Petr Zikmund
Foto: #skreditkou, Lucie Kramperová,
Marek Lovětínský (www.skreditkou.cz)
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