
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM  2018 
A DALŠÍ PLÁNY…

PROBĚHLÉ ZÁVODY     

KDE JSME BYLI VIDĚT     

PŘIPRAVUJEME



Vážení přátelé,

dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za 
spolupráci v roce 2018. 

Bez Vaší velkorysé podpory by naše výsledky byly pouhými 
sny. Partnerství s Vámi si velmi vážíme.

Přejeme Vám mnoho osobních úspěchů v novém roce 2019.

S úctou, 



Duben – květen: Italy Divide – 900 km za 4 dny 17 hodin a 52 minut, 1. místo 
ženy (23. celkově)
Červenec: Bikepacking Trans Germany – 1660 km za 7 dní 11 hodin a 45 minut, 
1. místo ženy (7. místo celkově)
Červenec/srpen (jen Peggy): Závod 111 hodin (2222 km přes ČR) v osmičlen- 
ném dívčím teamu Flower Power

    PROBĚHLÉ ZÁVODY     



Italy Divide je závod horských kol, který startuje poblíž Říma a vede skrze Itálii 
až na sever do městečka Torbole u jezera Lago di Garda. Toto dobrodružství je 
dlouhé přes 900 kilometrů s převýšením přibližně 16 000 metrů. Skrývá však 
ještě další kouzlo. Trať závodu spojuje historicky významná města Řím, Sienu, 
Florencii, Boloňu, Mantovu a italské hory. Závod je tak dokonalým spojením 
italské přírody i kultury. Jede se převážně po rychlých štěrkových cestách, na 
trati však nechybí ani několik náročných a technických pasáží. 

 ITALY DIVIDE     

ONLINE FOTOGALERIE

TISKOVÁ ZPRÁVA PDF

https://drive.google.com/drive/folders/1nYNZ5GTdC7o3PHcGHzMyZ89oED0Ax9Wx?usp=sharing
https://www.marvanova.cz/wp-content/uploads/PDFka/tiskov%C3%A1-zpr%C3%A1va-Italy-Divide-2018.pdf


Tisková zpráva: 30. 4. ve 13 hodin 52 minut 12 vteřin dorazila Peggy spolu 
s Adamem Záviškou do cíle závodu Italy Divide v italské Torbole. Na trati 
strávili 4 dny, 17 hodin a 52 minut. Jako obvykle byla Peggy nejmladší účast- 
nicí. Závod v ženské kategorii letos vyhrála, stala se historicky druhou ženou, 
která úspěšně dojela do cíle. Ženský rekord trati posunula o více jak 9 hodin. 

V cíli spolu s párem Jay a Tracy Petervary. Jay je ambasador tohoto italského 
závodu a je jeho dvojnásobným vítězem. Mimo jiné Jay 6x vyhrál Tour Divide 
a 10x Aljašský Iditarod. S jeho manželkou Tracy jsme se na trati mnohokrát 
s úsměvem míjeli. Vážíme si tohoto momentu a děkujeme za památku v podobě 
společné fotky z cíle. 



 BIKEPACKING TRANS GERMANY

TISKOVÁ ZPRÁVA PDF

ONLINE FOTOGALERIE

https://www.marvanova.cz/wp-content/uploads/PDFka/TZ_Prvn%C3%AD-%C4%8Desk%C3%A1-%C5%BEena-poko%C5%99ila-BTG.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1-qN9nXtQdbiZa0pXNBnkk2XPv1TKgCWk?usp=sharing


Na start závodu ve švýcarské Basileji se 1. července postavili bikeři z 15 zemí, 
mezi nimi Markéta se svým cyklistickým i životním parťákem Adamem 
Záviškou. “Jezdíme spolu většinu závodů a vzájemně si vyhovujeme, ačkoli 
čekání jeden na druhého nás trochu zpomaluje. Nesmíme sdílet výbavu, 
pomáhat si při defektech nebo třeba jet za sebou v háku. Jsme ale vždycky rádi, 
že jsou naše zážitky společné,” svěřuje se Peggy. “Právě o zážitky jde při těchto 
extrémních závodech v první řadě. Vítězství, to už je jen taková třešinka na 
dortu. Jsem tak trochu závodní typ, to přiznávám, ale není to důvodem mé 
účasti.“ 
Trasa dlouhá 1660 km vedla napříč Německem, od hranic se Švýcarskem až 
k Baltskému moři. Českému páru zabrala 7 dní, 11 hodin a 45 minut; celkové 
stoupání bylo 24000 m, nejvyšší bod 1250 m n. m. Závod se jel v teplotách nad 
30 °C.
Coby první žena v cíli závodu Peggy nejen sebrala pomyslné zlato v ženské 
kategorii, ale také nasadila laťku docela vysoko. Dle vyjádření organizátora 
bude velmi těžké její výsledek překonat. 



WEB ZÁVODU

Metrostav handy cyklo maraton (dříve 111 hodin) je etapový závod na silnič- 
ních kolech, který měří každoročně cca 2222 km a limitem na jeho splnění je 
111 hodin. Jede se v týmech, většinou čtyřčlenných nebo osmičlenných. Hlavní 
myšlenkou závodu je propojení zdravotně postižených sportovců se zdravými. 
V každém týmu musí být zapojený minimálně jeden handicapovaný sportovec. 
Celý tým pak jede pro někoho dalšího – patrona, kterého chce povzbudit 
zpravidla v těžké zdravotní (životní) situaci.
Před 6 lety jsem jela tento závod v úplně prvním ročníku spolu s organizátorem. 
Letos jsem jej jela podruhé, tentokrát v okouzlujícím dívčím týmu Flower 
Power. Našimi patrony byli Alex Borská a Daniel Votruba.  

 111 HODIN Jen Peggy

https://www.cestazasnem.cz/o-projektu-1-31


Organizátoři k fotografii: Princezny MHCM 
2018! Markéta Peggy Marvanová (vlevo) je 
ve 23 letech nejlepší ultramaratonskou cykli- 
stkou v Česku! Nejmladší pokořitelka ameri- 
cké The Great Divide Tour 4.418 km!!! Je 
první ženou na světě, která zdolala 
nejextrémnější trasu 1.049 km zamrzlým 
Laponskem. Tereza Bártová přišla minulý 
rok o nohy, prsty na rukou a ledviny po 
napadení meningokokem – rok na to se 
postavila na start nejdelšího cyklo maratonu 
v Česku MHCM 2018. Obě ve stejném dresu 
Flower Power. Pro nás jsou to prostě mladé 
princezny letošního maratonu. Obrovský 
respekt a díky za motivaci!
„Být v jednom týmu s obdivuhodnou Tezerou 
Bártovou bude pro mě už navždy cenným 
zážitkem.“ Peggy

O ALEX - SBÍRKA

Příběhy obou našich patronů 
jsou silné a motivující. Danovi 
se do další cesty životem 
rozhodli pomoci kluci z pořa- 
datelského týmu. Pro Alex jsem 
se rozhodla uspořádat sbírku 
společně se svými kamarády. 
Alex je dívka s neuvěřitelnou 
energií. Jejím životem je sport 
a jejím snem paralympiáda. 
Do konce roku 2018 se nám 
podařilo vybrat přes 120 000 Kč. 
Děkujeme všem co přispěli a na 
odkazu podrobněji o příběhu této 
dívky.  

https://www.darujme.cz/projekt/1201318


Příprava každého mediálního výstupu je pro nás časově náročná. I z tohoto 
důvodu si média, se kterými spolupracujeme, pečlivě vybíráme. Naší snahou je, 
aby každý výstup byl co nejvíce reprezentativní a kvalitní. 

    KDE JSME BYLI VIDĚT?     



Reflex Nový Prostor
MTBs Moje země
Cykloserver VELO
Dámy na kole BIKE (active-sport.cz) 1  , 2  , 3
Deník.cz Respekt - anketa
Pratecký zpravodaj

 TISKOVÉ A INTERNETOVÉ ČLÁNKY

TV Nova - Víkend Sama doma
Sport 5 – Obzory YouTube

 TELEVIZNÍ A INTERNETOVÉ VYSÍLÁNÍ    

Český rozhlas Zlín Český Rozhlas Region
Český rozhlas Plus Český rozhlas – rádio Junior

 RÁDIA 

http://novyprostor.cz/clanky/511/laponsko-pesky
http://novyprostor.cz/clanky/511/laponsko-pesky
https://www.reflex.cz/clanek/lide-a-zeme/86726/prekonat-strach-mi-prinasi-euforii-rika-cestovatelka-marketa-peggy-marvanova.html
https://www.reflex.cz/clanek/lide-a-zeme/86726/prekonat-strach-mi-prinasi-euforii-rika-cestovatelka-marketa-peggy-marvanova.html
https://mtbs.cz/clanek/peggy-marvanova-vyhrala-dalsi-extrem-italy-divide-2018/kategorie/popis-xcm#.XDCYm9JKgdU
https://mtbs.cz/clanek/peggy-marvanova-vyhrala-dalsi-extrem-italy-divide-2018/kategorie/popis-xcm#.XDCYm9JKgdU
http://www.cykloserver.cz/aktuality/?a=30004121
http://www.cykloserver.cz/aktuality/?a=30004121
https://www.damynakole.cz/2018/05/bikerka-peggy-marvanova-vyhrala-dalsi-extremni-zavod-italy-divide-2018/
https://www.damynakole.cz/2018/05/bikerka-peggy-marvanova-vyhrala-dalsi-extremni-zavod-italy-divide-2018/
https://www.denik.cz/cestovani/extremni-cyklistka-peggy-marvanova-grizzlyho-jsem-potkala-na-boruvkach-20300216.html
https://www.denik.cz/cestovani/extremni-cyklistka-peggy-marvanova-grizzlyho-jsem-potkala-na-boruvkach-20300216.html
http://www.active-sport.cz/svet-kol/novinky/2049-ceska-marvanova-vyhrala-extremni-zavod-horskych-kol-italy-divide-2018
http://www.active-sport.cz/svet-kol/novinky/2049-ceska-marvanova-vyhrala-extremni-zavod-horskych-kol-italy-divide-2018
http://www.active-sport.cz/svet-kol/novinky/2097-prvni-zena-prejela-tisic-mil-trans-germany-ceska-marvanova?fromSearch=1
http://www.active-sport.cz/svet-kol/novinky/2097-prvni-zena-prejela-tisic-mil-trans-germany-ceska-marvanova?fromSearch=1
http://www.active-sport.cz/outdoor/novinky/1928-prvni-stopa-laponskem-cesi-na-pouti-tricet-dni-ve-snehu?fromSearch=1
http://www.active-sport.cz/outdoor/novinky/1928-prvni-stopa-laponskem-cesi-na-pouti-tricet-dni-ve-snehu?fromSearch=1
http://tn.nova.cz/clanek/vikend/vikend-cesi-jako-prvni-lide-na-svete-zdolali-laponskou-vyzvu.html
http://tn.nova.cz/clanek/vikend/vikend-cesi-jako-prvni-lide-na-svete-zdolali-laponskou-vyzvu.html
https://sport5.cz/extremni/obzory-sportovnich-osobnosti-3-adam-zaviska-cyklista-bb94da13.html
https://sport5.cz/extremni/obzory-sportovnich-osobnosti-3-adam-zaviska-cyklista-bb94da13.html
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/218562220600040/obsah/607154-cestovecery-komponovane-porady
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/218562220600040/obsah/607154-cestovecery-komponovane-porady
https://www.youtube.com/watch?v=H_laGXA9R8w
https://www.youtube.com/watch?v=H_laGXA9R8w
https://zlin.rozhlas.cz/jako-prvni-v-historii-mlady-par-prosel-v-extremnich-podminkach-laponskem-7177369
https://zlin.rozhlas.cz/jako-prvni-v-historii-mlady-par-prosel-v-extremnich-podminkach-laponskem-7177369
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3966913
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3966913
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3968791
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3968791
http://www.radiojunior.cz/co-vas-ceka-v-klubu-radia-junior--1798442
http://www.radiojunior.cz/co-vas-ceka-v-klubu-radia-junior--1798442


Poslední srpnový víkend jsem strávila natáčením s Luckou 
a jejím týmem. Na výstup v podobě jednoho dílu z nově 
připravovaného pořadu Lucie Výborné – Extreme 
Interviews, se můžete těšit 18. února 2019. 
Ve 26minutovém snímku bude Lucka spolu se mnou v roli 
extrémního závodníka. Společně jsme strávily den stejně, 
jako bychom jely dálkový závod. Jaká byla naše jízda 
a jaké diskuze jsme vedly v jejím průběhu? Na to vše 
snímek odpoví. 
Průběh natáčení je možné "ochutnat" z fotografií na 
odkazu níže. Startovaly jsme ve 2 hodiny ráno a končily 
následující den odpoledne. Autorem fotografií je Honza 
Kubát.

ONLINE FOTOGALERIE

 NATÁČENÍ S LUCIÍ VÝBORNOU Jen Peggy

https://drive.google.com/drive/folders/1JwlNLze34Oe3pxEgMZBYnpQ2hqHju3el?usp=sharing


SPOT

Ve spolupráci s šarmantním panem Hemalou a týmem přátel a profesionálů 
z televize Sport 5 vznikl hlasatelský výstup na knihu První stopa. Tento jedno- 
minutový spot byl 27x vysílaný na televizi Sport 5 a na několika outdoorových 
festivalech. Doufáme, že diváky nejen zaujmul, ale i pohladil na duši.

 SPOT NA KNIHU

Již brzy spustíme nové webová stránky. 

 NOVÝ WEB

https://www.youtube.com/watch?v=H_laGXA9R8w


 PŘEDNÁŠKY

• Velo Kemp

• Neznámá země - Zlín

• Worldfilm - Praha

• Přednáška 2v1 - Vsetín

• Světoběžníci – Valmez

• Tourfilm Festival Karlovy Vary

• Pro Vrchařskou Korunu Valašska

• Přednáška obci Prace u Brna

• Cesta kolem světa - Praha

• Pro nevidomé děti (škola J. Ježka)

• Pro VOŠP Praha

• Pro PARAPLE

• A další soukromé přednášky…



Některé z přednášek roku 2018 měly velkolepou atmosféru. Třeba když jsme 
s kamarádkou Míšou vyrazily 19. listopadu přednášet do Paraplete. Na kolech. 
Míša je i přes svou kvadruplegii plnohodnotnou matkou, cestovatelkou 
a předsedkyní sportovního klubu vozíčkářů. Dosavadních 8 let „asistence“ jsme 
spolu strávily povídáním o živote a nebo sportem. Za ty roky se pro mě Míša 
stala člověkem tak blízkým, že ji považuji za součást své rodiny. Je pro mě 
kamarádkou, které můžu říct úplně všechno.
Jaké bylo naše povídání a jak podobné či rozdílné jsou naše životy, si můžete 
poslechnout ze záznamu. Doufejme, že by se naše přednáška dala nazvat 
motivačním povídáním s moderátorem Václavem Uhrem. 

VIDEOZÁZNAM Z POVÍDÁNÍ

Jen Peggy

https://www.facebook.com/paraple.cz/videos/273170203400649/


Byla jsem oslovena k účasti na dobročinném projektu portréty pro Alenky, 
jehož cílem byla dražba fotografií známých herců a sportovců. Projekt 
organizovaný šikovným fotografem Honzou Kvardou měl za cíl vybrat finance 
pro organizaci Alen, která podporuje ženy s rakovinou prsu. Výsledný výtěžek 
věnovaný organizaci činil téměř 60 000 Kč. Mezi 37 portréty byly kupříkladu 
i fotografie Rudolfa Hrušínského ml., Dany Batulkové a Arnošta Goldflama.

 DOBROČINNÉ FOCENÍ Jen Peggy



Nadále se společně s Richardem Štěpánkem a týmem dobrovolníků podílíme na 
realizaci projektu Všichni zpět do ulic, jehož cílem je podpoření sportovního 
a komunitního zázemí v Obci Prace u Brna. Aktuálně společnými silami 
stavíme multifunkční park a několikrát ročně na něm pořádáme závody. 
Ve spolupráci s nadací Via jsme letos projekt posunuli o pořádný kus dál. 
Naším úkolem bylo hlavně sehnání peněz na zvelebení a dotvoření. To se nám 
úspěšně zdařilo právě díky podpoře od Nadace Via a veřejné sbírce. Ještě na 
podzim se z vybraných peněz zasadilo 9 krásných stromů (lípy a ořech). 
Stromy budou v budoucnu vytvářet stín, abychom mohli park využívat 
v teplých dnech a zároveň ochrání nově zakládané trávníky, které začneme 
vysazovat na jaře. Plánujeme vysadit ještě topoly, které byly kdysi vykáceny, 
ačkoli tvořily větrolam. V neposlední řadě pak park budeme osvětlovat 
solárními světly, aby našel využití i při zimních krátkých večerech, a aby se na 
něm mohlo pořádat ještě více večerních závodů.

PRATECKÉ HRBY



    PŘIPRAVUJEME     

Zajímavosti: 

• Nejvyšší bod trati je ve 
výšce 3 997 m n. m.

• Přímo na trase jsou jen 2 
cykloservisy.

• Na trati jsou úseky, kdy se 
po 200 kilometrů neprojíždí 
přes žádnou civilizaci.

• Specialitou je 100 km 
dlouhý úsek, na kterém jsou 
jen 2 zatáčky. 

Loňský rok byl pro nás částečně rokem přípravným. Při závodech 
v „domácím“ evropským prostředí jsme trénovali a testovali za účelem 
co nejlepší přípravy na závod American Trail Race, na kterém budeme 
startovat 1. června 2019. 
American trail race vnímáme jako další velký krok. Dosud si jen těžko 
dovedeme představit, jaké to bude, odsedět si na kole 8000 km. Vždyť 
i „jen“ těch 4500 km bylo velmi těžkých. Naši výbavu dále inovujeme. 
Momentálně se snažíme, abychom si na této cestě dokázali sami 
vytvářet energii z dynam pro elektrická zařízení v podobě světel, 
navigace, kamerek a mobilu. Tím by se nám podařilo být ještě více 
nezávislí na civilizacích a šetrnější k životnímu prostředí.



WEB ZÁVODU

TRASA ZÁVODU

Příběh: Když jsme v červnu roku 2017 jeli s Adamem Tour Divide Race, 
potkala ho jedna opravdu velká krize na kopci jménem Marshall Pass. Na tento 
kopec se stoupá 1 200 výškových metrů, které se velmi vlečou v délce kopce 
42 km. Tehdy jsme na vrchol dojeli o půlnoci, přespali na místní luxusní 
kadibudce a ráno jeli 21 km dolů, zmrzlí až na kost. Adam tehdy povídal jediné: 
„na tento kopec už mě nikdy nedostaneš.“ 
O bezmála půl roku později jsme začali plánovat účast na ATR, který se jede 
z východu na západ. Hlavní zájem a nápad účasti na tomto podniku měl 
tentokráte především Adam. 
Pochopitelně se trať závodu vedoucí z východu na západ musí někde potkat se 
závodem, který vede ze severu na jih. Jaká je ale šance, že to bude zrovna 
Marshall Pass?
Tušíte správně. Jednotlivé trati se protínají na tomto kopci. Jedou na něho 
dokonce i stejným směrem. Měli byste vidět Adamův výraz ve chvíli, kdy tuto 
informaci zjistil.

http://www.americantrailrace.com/
https://ridewithgps.com/routes/28824950

