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1000 mil na kole
s Radimem Bláhou - úãastníkem 

Craft 1000 Miles Adventure
První roãník závodu Craft 1000

Miles Adventure odstartoval v roce
2011. Jedná se o závod pro bikery,
bûÏce, chodce, kolobûÏkáfie, prostû
pro v‰echny, ktefií se pohybují svou
vlastní silou. Stanoven je start, cíl
a pfiedepsaná trasa, která vede pfiíro-
dou, v naprosté vût‰inû po nezpevnû-
n˘ch cestách, ãasto velmi obtíÏn˘m
terénem s velk˘mi v˘‰kov˘mi rozdíly.
Závodníci nemají Ïádnou podporu, pfii
fie‰ení jak˘chkoliv problémÛ se musí
spolehnout sami na sebe. Kdy a kde
spí, kdy jedou, co jedí, je jen na nich.
Mají povoleno kdykoliv sjet z plánova-
né trasy; zajistit opravu kola v servisu,
kter˘ sami objeví, nakoupit potraviny
nebo jít na obûd, vyspat se tfieba v ho-
telu.  Ale je to závod; jede se na ãas
a po kaÏdém opu‰tûní trasy se musí
závodník vrátit do stejného bodu a od-
tud pokraãovat dál.

Trasa je plánována v sudé roky z nejzá-
padnûj‰ího vhodného místa âeska do nej-
v˘chodnûj‰ího vhodného místo Slovenska
a v liché roky naopak. Mûfií s mal˘mi od-
chylkami tisíc mil, tedy zhruba 1 600 km.
Na trase jsou checkpointy, v prostfiedním
z nich, umístûném cca na 500. míli, mají
závodníci moÏnost dokonãit polovinu zá-
vodu, získat za tento úsek hodnocení a ne-
pokraãovat dál.

Zakladatel závodu Jan Kopka provozu-
je závodní cyklistiku 30 let. Posledních 10
let se zab˘vá MTB ultramaratony kdekoli
po svûtû. O tom, proã naplánoval trasu pro
âesko i Slovensko napsal:

„Narodil jsem se je‰tû v âeskosloven-
sku a srdcem jsem stále âechoslovák.
Vûfiím, Ïe spoleãné záÏitky nás opût aspoÀ
na chvíli zase spojí.” 

A pfiipojil motto závodu:
„Dílãí osobní vítûzství, dosaÏení svého

vlastního cíle, sebepfiekonání, nabytí sebe-
dÛvûry, pocit pokory, úcta k soupefii i pfiíro-
dû, poznání i sebepoznání, strach i euforie,
radost i bolest… a hlavnû velké dobrodruÏ-
ství!”

Do cíle leto‰ního roãníku v Nové Sedlici na
v˘chodû Slovenska dojel také biker z Blanska,
Radim Bláha, kterého jsem vyzpovídal:

Radime, fieknûte nûco o sobû, jak dlou-
ho se cyklistice vûnujete a jak jste se do-
stal k Mílím?

Je mi 40 let, pracuji jako informatik. Na
kole jezdím sice uÏ dlouho, ale do nedávna
to byly opravdu jen rekreaãní vyjíÏìky s ro-
dinou, nebo po blízkém okolí. Závod 1 000
mil jsem sledoval uÏ od jeho vzniku a
úãastníky jsem obdivoval. Na internetu
jsem narazil na v˘zvu jednoho z nich; hle-
dal kamaráda na obãasné vyjíÏìky a trénink
na Míle. Domluvil jsem se s ním (je z Brna)
a kromû tréninkov˘ch jízd jsem získal také

n˘ kopec a sebûhnout
nesjízdn˘ „padák”,
poprat se s blátem,
de‰tûm, zimou i hor-
kem. Pfiekonat prostû
sám sebe. Dobrá fy-
ziãka je samozfiejmû nutná, trénoval jsem
pÛlroku pfied Mílemi skoro dennû, ale na-
konec je nejdÛleÏitûj‰í psychika; hlava, aby
umûla poruãit tûlu - jedeme dál.

Denní prÛmûr vychází na necel˘ch 150
km terénem.

Vtip tohoto závodu je jak˘m terénem.
Trasa v âesku více ménû kopíruje severní hra-
nici, vede tedy Kru‰n˘mi horami, Krkono‰i,
Orlick˘mi horami, Jeseníky, Vizovick˘mi
kopci; na Slovensku je to obdobné, tro‰ku ro-
vinatûj‰í to je aÏ zcela na v˘chodû, za
Ko‰icemi. Denní pfiev˘‰ení bylo bûÏnû 3 aÏ 4
tisíce metrÛ. Nahoru, dolÛ, pfiíkré lesní a polní
cesty, ‰otolina, prostû terén natolik obtíÏn˘, Ïe
velmi ãasto se kolo tlaãilo a nûkdy se muselo
dát i na záda a hurá do kopce a z kopce...

Na jakém kole jste jel? VydrÏelo celou
trasu? 

Jel jsem na celoodpruÏeném 29 palcovém
speciálu, asi v pÛlce trasy ode‰la zadní brzda,
ale nakonec jsem to nefie‰il a brzdil pfiední...

Jakou v˘bavu jste vezl?
Pofiadatel pfiedepisuje obsah „balíãku po-

slední pomoci”, kter˘ je nutn˘ v nouzi.
Osvûtlení kola a navigace GPS, ve které je za-
pracovaná trasa a souãasnû slouÏí jako kontro-
la, jsou také povinné, dále jsem mûl uÏ jen spa-
cák, nutné náfiadí na kolo, prádlo na pfievleãe-
ní, plá‰tûnku, jídlo a pití, které jsem prÛbûÏnû
doplÀoval. To v‰e uloÏeno v závûsn˘ch bezno-
siãov˘ch bra‰nách pod sedlem a pod fiidítky. 

Mûl jste i nûjakou krizovou situaci, kdy
jste to chtûl vzdát?

My‰lenek na pfiedãasné ukonãení bylo ur-
ãitû hodnû, ale na‰tûstí to byla jen psychika,
Ïádn˘ váÏn˘ úraz, nebo jin˘ problém nena-
stal. I kdyÏ - na v˘chodû Slovenska jsme se
chtûli vyhnout brodûní pfies fieku, ve které
teklo po de‰ti pfiíli‰ vody; na radu místních
jsme jeli na lávku oklikou pfies romskou osa-
du. Tam nás zaãala pronásledovat smeãka

psÛ a jeden mû rafl do nohy. Nic váÏného, ale
po pfiíjezdu domÛ jsem musel absolvovat fia-
du vy‰etfiení a oãkování proti vzteklinû.

Asi nejváÏnûj‰í krize nastala tûsnû pfied cí-
lem. S kamarády jsme se rozhodli pokraão-
vat v jízdû pfies noc. Pr‰elo, cesta vedla pfies
rozbahnûné pole; víc neÏ jízdû jsme se vûno-
vali neustálému odstraÀování bláta ze sebe
a z kol. Nakonec jsme narazili na úsek, kter˘
byl porostl˘ nûjak˘mi rostlinami s ostr˘mi tr-
ny; dopadlo to tak, Ïe jsme kaÏd˘ nejménû
dvakrát píchli. Pfiedstavte si v takov˘ch pod-
mínkách, v blátû, potmû, jen s rozsvícenou
ãelovkou, opravovat stále dokola defekt. Za
celou noc jsme ujeli asi 13 km.

Urãitû byly i hezké záÏitky...
Jistû. Hned zpoãátku, nûkde v Kru‰n˘ch

horách, jsme vyjeli z lesa a uvidûli chalupu
s velk˘m nápisem - 1000 mil = 100% sleva.
Star‰í manÏelé tam pro v‰echny závodníky
vafiili obûdy, nabízeli pití, nocleh a velmi by
se urazili, kdybychom chtûli zaplatit.
Podobnû i v Host˘nsk˘ch kopcích jsme na-
razili na pfiíznivce, kter˘ tam nûkolik dnÛ
bivakoval, opékal klobásy a doplÀoval vodu
v‰em závodníkÛm - také zdarma. Jsou to
velmi hezké pocity, ukázka pospolitosti,
která v komunitû bikerÛ existuje a uji‰tûní,
Ïe dobfií lidé stále jsou.

Samozfiejmû tûch krásn˘ch okamÏikÛ byla
spousta; vÏdyÈ nádherné horské scenerie, kde
se v údolích pfievaluje po ránu mlha a vy na to
koukáte z vrchÛ, do kter˘ch jste si poctivû vy-
‰lápli, to není k vidûní kaÏd˘ den. Ov‰em to
v‰e se vybavuje hlavnû s odstupem.

Pojedete pfií‰tí rok znovu?
To je dobrá otázka (smích). V okamÏi-

ku, kdy jsem projel cílem, jsem se zapfií-
sahal, Ïe toto uÏ nikdy, ne, ani náhodou.
Dokonce jsem zaãal kolegÛm nabízet ãás-
ti speciální v˘stroje. No a pak jsem se vy-
spal, odpoãinul... Uvidíme.

Radime, dûkuji Vám za rozhovor.
Petr Hanáãek, foto: archiv R. Bláhy

hodnû informací o závodû. Nakonec jsem si
dodal odvahu a pfiihlásil se.

Jel jste letos poprvé?
Ne, na první závod jsem se pfiihlásil uÏ

loni; dojel jsem jen polovinu, 500 mil. Na
víc jsem se prostû necítil. Byla to ov‰em v˘-
zva a tak jsem letos vyjel opût a podafiilo se
- do cíle jsem dorazil po ujetí víc jak 1 000
mil za 11 dnÛ a necelé tfii hodiny. Pfiijel jsem
celkovû na 12. - 13. místû a ve své kategorii
(muÏi 40 let a star‰í) jsem byl na 3. místû.

To je velk˘ úspûch.
Je, ale víte, tady u tohoto závodu nejde

ani tak moc o to umístûní, dÛleÏité je pfie-
konat v‰echny obtíÏe, vytlaãit nevytlaãitel-

Radim Bláha 2013.

U nejsevernûj‰ího bodu âR.


