
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM  2020 

A DALŠÍ PLÁNY…

DOKUMENT ZE ZÁVODU AMERIKOU     

KDE JSME BYLI A BUDEME VIDĚT    

PLÁNUJEME





Vážení partneři,

dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za spolupráci v tomto 

komplikovaném roce 2020. Věříme, že brány světa a dalších závodů se brzy 

otevřou a budeme mít opět možnost Vás hrdě reprezentovat přímo ze sedla 

kola.  

I přestože letošní rok byl po závodní stránce slabší, událo se toho ve směru naší 

spolupráce hodně. V jistých sférách dokonce více. 

Proto doufáme, že si i tohoto ohlédnutí za naší sezónou užijete. 

S pozitivní energií, 



DOKUMENT ZE ZÁVODU AMERICAN TRAIL RACE CO SKUTEČNĚ OBNÁŠELO POŘÍZENÍ TOHOTO SNÍMKU?

4 Natáčení

Situace letošního roku nám neumožnila závodit v

bikepackingu. Ale vesměs všechen čas, co jsme

nestrávili závoděním, jsme nahradili natáčením. A

tak se nám mimo jiné podařilo dotočit záběry k

dokumentu, který bude popisovat naši účast v

závodě přes Ameriku.

Zhotovení tohoto snímku je pro nás hlavním

výstupem a ukončením éry nejdelšího závodu

horských kol na světě. Bylo pro nás těžké z tohoto

podniku přivést video záběry a o to hodnotnější je

pro nás skutečnost, že se vydařilo z nich zpracovat

výstup. Přísná pravidla závodu totiž nepovolují si

zajistit doprovodný tým, který by pouze pořizoval

videozáběry. Na toto téma se v Americe vede

mnoho diskuzí a vše je v tomto ohledu mnohem

přísnější než na obdobných závodech v ostatních

zemích. I v případě, že by závodníci nevěděli, kde

jejich „štáb“ bude a nepřijali od něho žádnou pomoc,

už jen samotné vědomí, že „někde na trati čeká“, je

bráno jako psychický doping. Proto jedinou cestou,

jak můžete z tohoto závodu něco přivést, je to, že

záběry sami pořídíte. Především z tohoto důvodu na

tomto závodě dosud nikdo jiný nedokázal podobné

videozáběry pořídit.

Bohužel se to lehčeji řekne, než udělá. Kamera je

tíživý element a bere při závodě spoustu

psychických sil. Pořízení každého záběru je hra s

časem a energií. Sami na kameru sice nedokážete

zachytit ty „nejzajímavější“ krize a momenty, kdy

vám nezbývá síla na nic jiného, než na zajištění

vlastního přežití. Přesto věříme, že materiály, které

jsme dovezli, poskládají reálný pohled na situace,

kterým jsme čelili. A divákům představí zákulisí

8000 kilometrů dlouhého závodu, vedoucího

terénem v pouštích i horách.

Každé vyndání kamery a pořízení záběru stojí čas.

Čas, který přestože se jeví jako krátký a

bezvýznamný, může v součtu celého závodu

znamenat několik dní navíc. Jde o čas, který

nestrávíte psychickým a fyzickým odpočinkem, či

uspokojením základních životních potřeb.

Neslučitelnost natáčení se závoděním je důvodem,

proč z podobných podniků vidíme jen velmi málo

dostupných videodokumentů. Logistika pořizování

našich snímků při závode American Trail Race byla

prostá: pro záběr pokud možno nezastavovat. Vše se

odehrává ze sedla kola. V brašně na řídítkách vzít

kameru a točit za jízdy. Z ruky a nebo z pusy, podle

toho co umožňuje terén.

Výrazným stěžejním na tomto závodě byl nedostatek

civilizací. Nabíjení našich elektronických zařízení

včetně kamer by nebylo možné, pokud bychom

neměli systém vlastního nabíjení z alternátoru SON

v náboji předního kola. Zastávky na dobití by nás

opět zdržely v řádu dní. Systém nabíjení z kola

vycházel časově mnohem efektivněji. A

nevyžadoval tolik péče, jako by vyžadoval solární

systém. Ale i s tímto systémem se hromadily další

krize. Zvláště ve chvílích, kdy se kamera zasekla,

nevypnula a celá se vybila! To nás pak to zbytečně

vynaložení úsilí pro nic dokázalo pěkně rozhodit.

Tvorbu dokumentu má v rukou produkční tým

Srdcaři v čele s režisérem Miroslavem Náplavou. Za

to jsme opravdu vděční a upřímně se finální podoby

snímku nemůžeme dočkat.

Dokument měl být původně zveřejněný už na

podzim letošního roku. Koronavirová situace nám to

lehce oddálila a hned z několika důvodů nebylo

možné termín zachovat. Snímek plánujeme zveřejnit

v průběhu léta 2021. Tak, aby se účastnil soutěže

outdoorových snímků.



TEASER DOKUMENTU

ONLINE FOTOGALERIE

TISKOVÁ ZPRÁVA PDF
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https://drive.google.com/drive/folders/1CValkDRLP_FEc6jfJMrPl1_89OTRNTDf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17BAXuQvFjTGTej3SFRGgGNGzB1kWjM9Q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CValkDRLP_FEc6jfJMrPl1_89OTRNTDf?usp=sharing
https://www.marvanova.cz/wp-content/uploads/TZ-Peggy-Adam_American-Trail-Race_dojezd-20.7.2019_TZ-12.8.2019-1.pdf
https://www.marvanova.cz/wp-content/uploads/TZ-Peggy-Adam_American-Trail-Race_dojezd-20.7.2019_TZ-12.8.2019-1.pdf
https://www.marvanova.cz/wp-content/uploads/TZ-Peggy-Adam_American-Trail-Race_dojezd-20.7.2019_TZ-12.8.2019-1.pdf


NATÁČENÍ NA TRUTNOV TRAILECH 
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Trutnov traily jsou naší českou oázou. Za partou

místních trailistů jezdíme spokojeně každý rok.

A vždy se alespoň jednou snažíme pomoct i na

nějaké brigádě. Sjíždět traily, na jejichž stavbě

jsme se částečně podíleli, má pro nás přidanou

hodnotu.

Tým lidí, kteří toto místo vytváří, je

neuvěřitelně schopný. Je nám ctí, že nás tito

borci přijali mezi sebe a můžeme s místní partou

sdílet zážitky z míst po celém světě. Rádi na

tomto místě děláme přednášky z našich cest a

rádi posloucháme přednášky ostatních. Kam nás

koronavirové restrikce pustí dál sice ještě

nevíme, ale už vyhlížíme, jak se 1. dubna 2021

slavnostně otevře sezóna na Trutnov trailech.

V příštím roce bychom se tady totiž chtěli

technicky posunout o něco dál a využít bohatou

nabídku kurzů.

Letošní rok jsme mimo brigády na místních

stezkách, natáčeli i pro našeho partnera Rock

Point.

Snímek je možné shlédnout na odkazu níže.

Jen prosíme nešířit! Video dosud není

veřejné a jeho vlastníkem je společnost Rock

point.

6 Natáčení
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https://mail.google.com/mail/u/0/#search/cejpek/FMfcgxwKhqnrkHXgLPKfMtGKmCZqlSfr?projector=1


Často se nás lidi ptají, co za výbavu používáme

na našich závodech a cestách. Zásadně všechnu

výbavu dlouze testujeme, než s ní vyrazíme do

extrémních podmínek. A stojíme si za tím, že co

přežije naše závodění, je otestováno "na krev„.

Pokud naše produkty uspokojí naše potřeby,

musí uspokojit i potřeby a zacházení běžného

uživatele.

Všechny partnery, který za námi stojí, jsme si

vybrali na základě vlastního přesvědčení, že jde

o to nejlepší na trhu. Po několikaletých

zkušenostech máme kolem sebe okruh lidí, kteří

nás pravidelně vyzvídají na téma našich nových

doporučení a postřehů ze světa cyklistiky i

outdooru. Poslední dobou jsme přestali zvládat

radit každému zvlášť v plném rozsahu. I proto

vznikl tento rozhovor o naší výbavě pro závod

American trail race.

Tento rozhovor bude brzy zveřejněný v nové

sekci „o závodní výbavě“ na webu

marvanova.cz spolu s interaktivním popisem

kola, brašen a pod. Prozatím byl rozhovor

odvysílaný v rámci Festivalu Neznámá Země a

aktuálně je dostupný na Facebooku a Youtube.
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https://www.facebook.com/neznamazeme/videos/414359286390042/


NATÁČENÍ PRO TV NOE 

10 Natáčení
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Koncem roku jsme byli hosty cestovatelského

magazínu Outdoor films v televizi Noe. Celkem

90 minutový snímek pojednává o většině našich

cest, nejvíce však o závodu American Trail

Race. Součástí snímku budou i videa z

jednotlivých závodů, diskuze o výbavě a jejich

ukázka ve studiu.

Moderuje Jiří Kráčalík, ředitel Mezinárodního

festivalu outdoorových filmů

Díl s námi bude mít premiéru v sobotu 30. ledna

ve 20:05.

ARCHIV ODVYSÍLANÝCH DÍLŮ

FOTOGRAFIE Z NÁTÁČENÍ

https://www.tvnoe.cz/videoteka/hledej?search=outdoor+films
https://drive.google.com/drive/folders/1ic9x1rRnT7n1rxd5npU0grbaZ6NlU8Fi?usp=sharing


NATÁČENÍ PRO ONLINE MAGAZÍN SRDCAŘI

12 Natáčení

Magazín Srdcaři vychází čtvrtletně pro tablety a chytré telefony. Platforma

tohoto online magazínu umožňuje publikaci nejen článků a rozsáhlých

fotogalerií, ale i videí. Nově je jeho plná interaktivní forma dostupná i na

webových stránkách https://magazin.srdcari.cz/cz/. Šéfredaktorem magazínu

je režisér Miroslav Náplava.

Součástí článku je 33 minutový rozhovor s prostřihy na námi pořízená videa

ze závodu. Tato dlouhá verze rozhovoru zůstala dosud viditelná jen pro

omezený okruh uživatelů. Pro veřejnost je video snímek neviditelný a bez

odkazu nedohledatelný. Plánujeme jej zveřejnit až po premiéře

připravovaného dokumentu. Je možné jej shlédnout níže (všechny obrázky

jsou interaktivní).

https://magazin.srdcari.cz/cz/4-2019/
https://magazin.srdcari.cz/cz/
https://magazin.srdcari.cz/cz/4-2019/8100-km-dlouha-svatebni-cesta/
https://www.youtube.com/watch?v=dkk7N_w5UcM
https://www.youtube.com/watch?v=RTjlokk16ig
https://www.youtube.com/watch?v=dkk7N_w5UcM
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ON AIR je nový podcast Letiště Praha

a bloggerky Weef. Je o cestování, o

zážitcích, o létání. Někdy vážně, ale

většinou s nadhledem. Poutavě a

inspirativně.

14. díl ve kterém je hostem Peggy měl

premiéru v květnu a je možné jej slyšet

na odkazu níže či vyhledat na Spotify.

PUSTIT ROZHOVOR

PODCAST ON AIR

https://open.spotify.com/episode/1kSdao4y4GBWm8bxb6f6In?si=D5vVKaXgR6OEa6j06kcAoA


Pro letošní rok jsme měli plánované dva závody. Konkrétně Hope 1000 ve

Švýcarsku a Silk road v Kyrgyzstánu.

Přestože to do poslední chvíle vždy vypadalo, že budeme mít možnost se

závodů účastnit, nakonec se pro nás ani jeden z těchto podniků neotevřel. Na

obou závodech se naše jména přesunuly do startovní listiny na rok 2021.

Mezitím jsme se ale nadále věnovali tréninkům, s cílem posunout se dál a

rychle vymýšleli alespoň nějaké jiné výzvy. Vzniklou situaci jsme dále využili

k plnohodnotné regeneraci dlouhodobé únavy po Americkém závodě

American Trail Race. Celkově jsme měli možnost se mnohem detailněji

zaměřovat na práci se zatížením a odpočinkem. Všechno naše snažení mělo

jasný cíl, pokusit se, aby následující sezóna byla o to lepší, o co nás ta letošní

připravila.

V momentě, kdy se zrušil Silk Road v Kyrgyzstánu jsme si hledali jiné cíle.

Trochu jsme změnili trénink a začali se připravovat alespoň na mistrovství ČR

a SK ve 24 hodinových závodech. Vydali jsme se fotit a točit na

bikepackingovou trasu do Italských Dolomit. Projeli jsme si individuální

výzvu na trase Rakouského Salzkammergut Trophy s vidinou, že by tento

závod mohl být jedním z našich reprezentačních závodů pro rok 2021.

Na mistrovství ČR nakonec závodila jen Peggy, ale Adam zde hrál významnou

roli jako ideální support, který přesně ví, co a kdy obstarat. Účast na

mistrovství SK 24 MTB bohužel nebyla možná z důvodu vyhlášení dalších

restrikcí spojených s cestováním na Slovensko a Peggynčina zranění

(vykloubeného malíčku a otřesu mozku), které se stalo dva dny před

plánovaným odjezdem. Rychlá náhrada v podobě Náchodské 12hodinovky

byla nakonec zrušena pár dní před jejím konáním. Před ukončením závodní

sezóny a započetí zimní přípravy ještě následovalo Peggynčino úspěšné

dokončení výzvy Everesting.

ZÁVODY A JINÉ AKCE ROKU 2020

14 Závody a jiné akce

WEB ZÁVODU

https://bikepacking.com/event/hope-1000-2020/
https://www.silkroadmountainrace.cc/


Je odstartováno! Do prvního kola nastupuji, jako by bylo

poslední. Baví mě kopce i pocit rychlosti. Kolo, které není

naložené, prostě letí terénem jakoby nic.

Přibližně po pěti kolech začínám mít očuchanou trať a už se to

nebojím pustit. Cítím se vnitřně spokojená. Jako bych se

konečně po té dlouhé době bez závodů dostala zpět, kam patřím.

S každým dalším kolem cítím, jak se zrychluji ve sjezdech.

Do začátku jedenáctého kola ztrácím na Nikol (mistryni Evropy

ve 24hodinových závodech) 8 minut. Jen pro představu, je to

chvíle, kdy máme obě v nohách 85 kilometrů. 85 kilometrů,

které jsme najely průměrnou rychlostí 20 km/h. V jedenáctém

kole řeším defekt, který mě zdržuje jak na trati, tak v depu. Do

patnáctého kola už vyrážím se ztrátou celého jednoho kola. Ale

výkon je to stále skvělý. Neuteče ani 8 hodin (jedna třetina

závodu) a už mám najeto 153 kilometrů, Nikol 161.

Po dvanácti hodinách vjíždím do 26. kola. Když ho půl hodiny

na to dokončuji, mám v nohách 221 kilometrů a začínám

výrazně litovat, že na této trati nejsem vlastníkem

celoodpruženého kola. Rychlá a rozbitá trať si to žádá.

Druhou polovinu závodu ovlivňuje kondice mého nedávno

operovaného kolene. I přes tyto komplikace spokojeně vyjíždím

druhé místo v ženách.

Jestli se mi příští rok podaří termínově sladit účast na tomto

závodě spolu se závody v bikepackingu, nevím. Již jsem ale pro

rok 2021 obdržela pozvání od organizátora. Celý report je k

dispozici na odkazu níže.
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SOKOLOVSKÁ 24 MTB

TISKOVÁ ZPRÁVA

FOTOGALERIE

Peggy: „Známe se s Adamem natolik, že jsem v depu ani nemusela říkat, co budu

potřebovat v dalším kole. Adam vždycky přesně věděl, co postrádám a ještě než jsem si

stačila o něco říct, měl to pro mě připravené na rychlou předávku.“

15

https://okolomesice.cz/wp-content/uploads/2020/12/Sokolovska24hodinovka.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1Q2mN9Q2iomOgZR8OopIBMS-906a9WE5e?usp=sharing


BIKEPACKING TRANS DOLOMITY
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16 Závody a jiné akce

Roční odloučení ze závodního režimu

bylo pro nás nezvykle složité. K

udržení alespoň nějakého kontaktu se

závodním prostředím nám dopomohlo

soustředění v Itálii, v průběhu kterého

jsme si mimo jiné projeli i 262 km

dlouhou trasu přes Dolomity.

Ostatně takovéto tréninky na delších

tratích bývají klíčové a nezbytné k

otestování výbavy na následující

sezónu.

Trasa přesně navržená na bikepacking

nás zaujala svou pestrostí a vyvolala

ohlas u české komunity bikerů, kteří se

nás opakované ptají na podrobnosti.

Stejně jako obvykle se Peggy chopila

kamery a Adam fotoaparátu. Níže

odkaz na výběr těch nejlepších

fotografií a video.

https://bikepacking.com/routes/trans-dolomiti/
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ONLINE FOTOGALERIE

https://drive.google.com/drive/folders/11_5BjV3diV97OLVmzKx344vGZH6ruoM3?usp=sharing


EVERESTING NA DLOUHÉ STRÁNĚ

18 Závody a jiné akce

https://www.youtube.com/watch?v=RTjlokk16ig
https://www.youtube.com/watch?v=RTjlokk16ig


Everesting je celosvětová výzva, jejíž koncept

je jasný: kdekoliv na světě a jakýmkoliv

způsobem nastoupat výšku Mt. Everestu -

8.848 m. Způsob jeho překonání je na

každém: pomocí nohou, kola, lyží. Pravidla

jsou jednoduchá: musí se jednat o jeden

kontinuální výkon, o stejnou trasu pro výstup

i sestup.

Peggy tato výzva velmi lákala. Proto se

přidala jako doprovod na akci Everesting s

vytrvalostním sportovcem Pavlem Paloncým

a support týmem z Trailrun.cz. Pavel měl za

cíl absolvovat dva výškové Everesty za sebou.

První v běhu a druhý na kole. Peggy: „Má

role byla především v tom, abych Pavlovi

pomohla s překonáním druhé cyklistické části.

Mé koleno nebylo připraveno čelit běhu. Celé

to ale skončilo trochu nešťastně a tedy mým

vykloubeným malíčkem a otřesem mozku.“

Čtrnáct dní poté se už ale zadařilo, a těsně

předtím, než na Dlouhých stráních napadl

první sníh, byl Everest pokořen. Peggy se tak

stala první Češkou, která absolvovala

Everesting.

NAPSAT NA WEB EVERSTING –

OFICIÁLNÍ ZAPSÁNÍ
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REPORT Z PRVNÍHO EVERESTINGU - REDBULL

REPORT Z OBOU EVERESTINGŮ PALONC.ORG

FOTOGALERIE Z DRUHÉHO EVERESTINGU

19

https://www.redbull.com/cz-cs/ultrarunning-vyzva-everesting-paloncy-behani-adventure
https://ar2.palonc.org/zavody/everesting-nebo-dva/
https://drive.google.com/drive/folders/1rNJt0pttkbOmpuTmkExAztvuyzcReRDW?fbclid=IwAR2lz_WzNnZOP7rMHXmKfQo_tv1MUzaYnJ2z45o1-9ZXuGo865a-JSTbRsw


• Worldfilm Festival – PVA Praha

• Cestovatelský klub Brno - online

• TJ Sokol České Heřmanice

• Přednáška pro gymnázium     

Lanškroun

• Festival Nadivoko

• Zlín Film Festival - online

PŘEDNÁŠELI JSME

Mnoho přednášek se letos zrušilo, některé

proběhly online formou, a některé se ani

nenaplánovaly. Toto bohužel nebylo v naší

moci. Ale několik jsme jich přeci jen stihli.

Níže výčet uskutečněných. Zbylé byly

vesměs přesunuty na následující rok.

20 Závody a jiné akce



ZÁVODY 2021 ?

HOPE 1000

Start 19. června, Švýcarsko, 621 mil / 1 000 km

Jde o nonstop závod ve Švýcarských alpách. Je vyhlášený pro

náročnou trať s nezvykle velkým převýšením přes 30 000 m.

SILK ROUTE

Start 13. srpna, Kyrgyzstán, 1800 km

Silk Road Mountain Race je cyklistický závod, který se koná od roku 2018.

Vzhledem k obtížným povětrnostním podmínkám, velkým výškovým

rozdílům a skutečnosti, že cyklisté jsou během vícedenního závodu téměř

úplně sami, je SRMR považován za jeden z nejnáročnějších

bikepackingových závodů na světě.

WEB

4/ Natáčení

SALZKAMMERGUT TROPHY

Start 17. července, Rakousko, 210 km

S 5.000 účastníky ze 40 zemí je die Salzkammergut-Trophy největší MTB 

maraton v Rakousku. Dlouhý okruh přes region světového dědictví 

UNESCO Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut patří k nejimpozantnějším 

bikemaratonským tratím v Evropě.

ATLAS MOUNTAIN RACE

Start přesunutý z února na 2.-9. října, Maroko, 1167 km

Atlas Mountain Race startuje v městě Marrakesh a vede pohořím Atlas. Jde o

klasický koncept bikepackingového závodu bez zabezpečení. Vede

zapomenutými částmi Maroka.

JUBILEJNÍ TRASA ZÁVODU 1000 MIL

Start 4.července, 2020 mil

Závod jede po předem dané trase, která se musí plně dodržet. Pouze pro 

ročník 2021 je vypsána speciální trasa na 2020 mil - severní trasou na 

východ a jižní trasou zpět na západ.

Předpokládáme, že následující rok bude po závodní stránce stejně nepředvídatelný jako rok 2020. Proto jsme si vymysleli hned několik závodů, ze kterých si

budeme vybírat takové, které se zrovna otevřou. Z toho důvodu jsou tu společně uvedené závody, které se časově překrývají.

WEB

WEB

WEB

WEB

TOUR DIVIDE

Start 11. června, Kanada, 4 431 km

Tour Divide je závod horských kol, který traverzuje po pohoří Rocky

Mountain z Kanady k mexickým hranicím. Délkou je tento terénní ultra

závod testem vytrvalosti, soběstačnosti a duševní houževnatosti. Jela jsem ho

již dvakrát a jednou ho v ženské kategorii vyhrála. Možná nadešel čas vydat

se na tento legendární podnik znovu.

WEB

http://www.hope1000.ch/index.php
https://www.1000miles.cz/
https://www.salzkammergut-trophy.at/news_2020-pid2203
https://www.silkroadmountainrace.cc/
https://atlasmountainrace.cc/
https://www.facebook.com/groups/tourdivide


Nadále zůstáváme v kontaktu s Danielou Málkovou a Alex Borskou. Jsou to dívky, které stojí na

pozadí našich cest, a pro které jsme již v minulosti úspěšně uspořádali dobročinné sbírky.

Do roku 2021 jsme si dali za cíl uspořádat velkou charitativní jízdu, která nás ještě více sblíží

nejen s našimi dárci a příznivci, ale i s bikerskou komunitou v České republice. Do účasti ve

výzvě oslovujeme známé osobnosti a budeme se snažit o co nejširší dosah. Prozatím celou akci

připravujeme a vymýšlíme. Finální podoba akce bude zveřejněna na webových stránkách do

konce ledna. V oblasti médií máme své příznivce a proto doufáme, že o této akci uslyší co

nejširší veřejnost. Pokud do tohoto projektu jakožto naši partneři půjdete s námi, budeme moc

rádi.

PŘIPRAVUJEME VELKOU CHARITATIVNÍ JÍZDU 

4/ Natáčení

WEBOVÉ STRÁNKY AKCE

PROJEKT MÁ NÁZEV

OKOLO MESÍCE PRO DÁJU A ALEX

Půjde o velkou charitativní výzvu pro bikery, 

jejímž cílem bude spojení veřejné výzvy s 

charitou. A tedy na vytyčené MTB trati v týmu 

100 lidí objet Měsíc. A to vše do limitu 24 

hodin! (obvod Měsíce = 10 921 km). Když se 

tak stane, překonané kilometry účastníků 

výzvy se převedou na peníze. Peníze, které 

půjdou přímo a v celé částce do rukou Dáji a 

Alex. Dívkám, kterým tímto výrazně 

pomůžeme v jejich další cestě životem.    

https://okolomesice.cz/

