
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM  2019 

A DALŠÍ PLÁNY…

ZÁVOD NAPŘÍČ AMERIKOU     

KDE JSME BYLI VIDĚT?     

PLÁNUJEME





Vážení partneři,

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

2019. 

Partnerství s Vámi má pro nás nevyčíslitelnou hodnotu. Hodnotu, se kterou 

je radost vyrazit na ty nejdelší či nejmrazivější cesty. Bez Vás by naše výsledky 

byly pouhými sny. 

S úctou, 



Trasa závodu American Trail Race vede přes třináct

amerických států, prochází přes čtyři časová pásma

a v délce přes 8 100 kilometrů skrývá převýšení 109

tisíc metrů. Jede se bez jakéhokoliv zabezpečení. Co

si závodník veze, kde spí, co jí a jak se vypořádává

s ohromnou fyzickou a psychickou zátěží, je čistě na

něm.

Startuje se na pobřeží Atlantského oceánu v Severní

Karolíně a cíl je u pobřeží Tichého oceánu ve státě

Oregon. Na trase se střídají extrémní podmínky, od

deštivých hor s výskytem sněhu až po pusté a horké

pouště států Utah a Nevada.

Na projetí celé trasy závodu jsme potřebovali 48 dní

a 22 hodin. Celkově jsme ujeli 8 268 kilometrů.

NEJHORŠÍ OKAMŽIK?

„V nejhorším okamžiku jsme s vypětím sil leželi

každý ve svém stanu a drželi si ho ve větru - foukal

až rychlostí 100 km/h a padaly dvoucentimetrové

kroupy. Tu noc jsem nespala, poslouchala jsem

všechny blesky a modlila se, aby to na té bezmezné

rovině neprásklo do nás. Ráno jsme zjistili, že blesk

zabil zvíře vzdálené od nás jen 200 metrů.“

Na západě pak hrozily lesní požáry, další bouřky, na

vysokých sedlech sněhové závěje, a vůbec nejhorší

byly pouště. Místa, kde jsme za celý den nenašli

sebemenší stín…

Foto: kolo naložené 11,5 litry vody

AMERICAN TRAIL RACE

Řešili jsme dilema – počkat celý den na lepší předpověď počasí nebo se vydat na Black

Mountain na trať ve výšce 3350 m n.m. hned? Na náhorní planině je souvislá vrstva

mokrého sněhu, 19 km budeme muset kola tlačit nebo nosit. Zvládneme to, než podle

předpovědi přijdou divoké bouřky? Rozhodli jsme se, že vyrazíme hned. V noci jsme

došli až na sníh a krátce přespali, v pět ráno ještě před svítáním jsme vyrazili bojovat se

sněhem. Mezitím se zhoršila bouřková předpověď. Nakonec jsme to ale zvládli a ušetřili

celé tři hodiny…

Včera samé stoupání a klesání, navíc kola naložená jídlem a vodou na dlouhý úsek bez

civilizace. Zabivakovali jsme o půlnoci po 18 hodinách jízdy. Obdivujeme oblohu a

Měsíc se všemi detaily, jak je možné ho vidět jen v místě s nulovým světelným

znečištěním.

Z CESTOVNÍHO DENÍKU - KDESI V UTAHU



ONLINE FOTOGALERIE

TISKOVÁ ZPRÁVA PDF

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


O NEVADSKÉ POUŠTI

Brzy ráno vstát, sebrat své polámané tělo, sbalit stan a rychle pokračovat v cestě,

abychom se dostali co nejdřív do další civilizace. Klasický nedostatek vody a prudký

nárůst teploty nám nedovoluje ani dát si snídani jinak, než ze sedla kola. Začíná 40. den

závodu American Trail Race. Než se dostaneme do obchůdku, čeká na nás obvyklý

pocit dlouhé žízně.

Svaly jsou po zoufalé stravě, kterou jedinou jsme schopni koupit v místních pidi-

sámoškách, vyčerpané a hlavně zakyselené. Oba doufáme, že se dnes dostaneme do

města, ve kterém koupíme i nějaké to božské jídlo v podobě zeleniny nebo pečiva, a ne

jen hromadu prázdných rychlých cukrů. Voda je ale naše touha číslo jedna. Nejsme

schopni doplnit tělu vodu v takovém množství, abychom vydrželi hydratovaní na

dlouhých pouštích bez jakéhokoliv stínu.

Nepotíme se. Nemáme co potit. Neuvěřitelně pustá krajina plná písku nás obklopuje už

mnoho dní. Vždy jen zkřížíme silnici s pár baráky rozprostřenými po jejím okraji,

nakoupíme nezbytné jídlo a pití a jedeme dál do nekonečného ničeho. Když dojedeme

ke krámu, vypijeme na posezení někdy i tři litry.

Nad nákupem, v rozsahu mnohdy až 25 litrů vody pro nás dva, zůstává rozum stát

nejen prodavačům, ale vlastně i nám samotným. Občas to dokonce neodhadneme,

vypijeme toho fůru „na hned” a vracíme se nakoupit podruhé. Tyto momenty už

doplňují prodavači náležitě nevěřícnými komentáři, jestli opravdu jedeme na kolech? A

kam tu vodu hodláme dát?

To už ale většinou v zájmu vyhnutí se dlouhé debatě sedáme na kolo a pokračujeme

překonat další porci vyprahlé krajiny. Baráčky rychle mizí z dohledu a kolem nás se

opět rozprostírá jen pusté kopcovité nic na všechny strany. Pokud máte pocit, že celá

zeměkoule je plná lidí a praská ve švech, jeďte do pouští v Nevadě. Není tu nic. Ani po

stínu tu nejsou stopy. Dokonce i místní brouk, ve chvíli když jsem zastavila, využívá

stín mé boty a schovává se pod ni.

Večer jakoby nepřicházel. Spása v podobě ochlazení se dostavuje až po desáté večer...

To se ovšem na nebi vykresluje odměna dne. Večerní obloha plná i takových hvězd,

které jsme nikdy dříve neviděli. Měsíc je vidět celý, i včetně jeho sluncem neosvětlené

části. Teplota vzduchu klesá a my při jízdě fascinovaně hledíme na oblohu tak dlouho,

dokud nejdeme spát. Pača-Mama („matka země”) je opět naší dnešní postýlkou. Sladké

sny…



NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ?

I kvůli živlům byl letošní závod tak extrémní,

že ho kromě nás dvou dokončil už jen jeden

závodník z 18 přihlášených. Potřebovali jsme

na to 48 dní, 22 hodin a 45 minut, a jak

ukazují satelitní záznamy, 30 dní čistého času

jsme šlapali. Postup v některých dnech byl

omezený povodněmi či sněhem. Komplikací

byl i cykloservis, jelikož první na trati byl až

po 4400 kilometrech. Proto pro nás příprava

a testování závodních kol na tento závod byla

náročná.

Peggy závod dokončila jako jediná žena, 

Adam jako druhý muž. 
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O NALOŽENÉ VODĚ

UPOUTÁVKA

CO VÁM PŘINÁŠÍ EXTRÉMNÍ 

ZÁVODY? ODTRŽENÍ OD VŠEDNÍHO 

SVĚTA?

Člověk na nich má čas přemýšlet. Je oproštěný

od všedních povinností a řeší jen základní věci

typu kde si doplní jídlo a vodu nebo kde bude

spát. Plus nějaké propočítávání trasy. Pak máte

čas na přemýšlení. Jsou okamžiky, kdy úplně

vypnete, jen si jedete a třeba vzpomínáte na

něco z minulosti. Máte čas si vyřešit spoustu

věcí, zamyslet se, co chcete dál. Je to takový

psychický restart, který si jinak nedopřejete,

nemáte na to čas. Navíc nás baví i ta fyzická

stránka. Co dokáže unést tělo nebo i technika.

Jak jsou materiály lehčí, a přitom stále funkční.

TAKOVÝ ZÁVOD ZMĚNÍ VÁŠ POHLED 

NA SVĚT, ŽE?

Jsou to hrozně silné okamžiky, vyplatí se to

zažít. Člověk to vnímá celým rozměrem, nikde

nemá jistotu, že přespí a bude mít své zázemí.

Pokud jste v přírodě s bouřkami, chřestýši a

dalšími zvířaty, má to jiný nádech. Je to

skutečnější. Pak si po návratu třeba strašně

vážíte dobrého jídla. Všechno je dost intenzivní.

JEZDILI JSTE V OBLASTECH, VE 

KTERÝCH BYLO PŘES DEN 

NEÚNOSNÉ VEDRO. NESNAŽILI JSTE 

SE PROTO JEZDIT V NOCI?

Snažili jsme se o to, ale v noci to nejede stejně

jako přes den. Tempo je pomalejší a i když

není takové vedro, nemáte plný výhled. To je

hodně vyčerpávající.

V noci se trochu ochladí, ale potom se zase

nedá spát přes den. Nebylo kde. V nejteplejších

oblastech nebyl vůbec stín. Bylo tolik stupňů,

že jsme přes den nemohli skoro ani zastavit,

potřebovali jsme aspoň ten minimální vánek,

který způsobovala jízda. Neměli jsme na výběr.

https://drive.google.com/open?id=1855n-Ic8XSUfIY0N1MrDy41tah7xEvvd
https://www.youtube.com/watch?v=3aupMpO-ef8


Cílem našich sbírek je vyzvat lidi, kteří obdivují

naše sportovní výkony, aby skrze nás pomáhali dál.

Sbírky probíhají pro konkrétní osoby (výjimečně

organizace) na základě dlouhodobého osobního

kontaktu. Sbírky se vždy konají v době, kdy

překonáváme některou ze sportovních výzev.

Vědomí, že svou energií můžeme někomu pomoci,

nám při závodě pomáhá vzdorovat únavě. Našimi

patrony bývají osobnosti, které obdivujeme pro

jejich vnitřní sílu vypořádat se s překážkami.

Pro dívku Alex jsme se rozhodli uspořádat sbírku za

pomoci mnoha svých kamarádů. Sbírka probíhala

jeden rok a provázela naši cestu závodem American

Trail Race. Sbírka se spustila koncem roku 2018 a

ještě do konce roku se v ní podařilo vybrat přes 120

tisíc korun. O necelý rok později v říjnu 2019 pak

sbírka přesáhla cílovou částku.

VYBRALO SE 452 565 Kč!

Alex je dívka s neuvěřitelnou energií. Jejím životem

je sport a snem paralympiáda. Její příběh vzbudil

takový zájem, že o něm píší i zahraniční média.

SBÍRKA PRO ALEX

Vaše Alex Borská

Ahojky, jsem obyčejná usměvavá holka, která měla trošku složitější vstup na svět a do vínku si s sebou přinesla

vrozenou vadu pohybového aparátu a páteře. Od narození mě provázejí cvičení, rehabilitace a operace, nejen díky nim,

ale i díky své houževnatosti, jsem začala chodit alespoň na krátké vzdálenosti. Miluji sport, ale mé sportovní aktivity

byly velmi omezené. Na jaře 2018 jsem dostala handbike a také začala plavat na Strahově v Kontaktu bb.

Od dubna 2018 závodím. Na závodech se pravidelně umisťuji na předních místech (porážím i kluky :D). Jsem vítězkou

ČP juniorů 2018 na handbiku. Mým snem a cílem je reprezentovat Českou republiku na mezinárodních závodech a na

Paralympiádě, a to v plavání, jízdě na handbiku, a doufám, že i v triatlonu. K tomu potřebuji Vaši pomoc a podporu.

Závodní handbike, běžecká formule na triatlon, cestovní náklady na tréninky, mezinárodní závody atd. jsou velmi

finančně nákladné.

Děkuji Vám, že mi pomáháte na cestě za snem.



O ALEX - SBÍRKA

Do sbírky se také zapojily i cyklistické

hvězdy v podobě Petera Sagana, Jaroslava

Kulhavého, Romana Kreuzigera a Ondřeje

Cinka, kteří věnovali svůj podepsaný dres

do charitativní dražby.

Při dražbě podepsaných cyklistických

dresů se pro Alex povedlo získat částku

26 889 Kč.
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https://www.marvanova.cz/dobrocinne-sbirky/


KDE JSME NATÁČELI? 
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Extreme Interviews – byl odvysílaný 18. února

2019 na TV Seznam. Dodnes se díly vysílají

v reprízách.

V 26minutovém snímku byla Lucka spolu se

mnou v roli extrémního závodníka. Společně

jsme strávily den stejně, jako bychom jely

dálkový závod. Profesionální snímek je plný

záběrů z dronů a rozhovorů v pohybu, které

mohly být natočené jen díky použití složité

techniky (stabilizací). Záběry dělané z auta

vyžadovaly spolupráci minimálně 3 lidí.

Startovali jsme ve dvě hodiny ráno a končili

následující den odpoledne. Autorem fotografií v

odkazu je Honza Kubát.

FOTOGALERIE Z NATÁČENÍ

EXTREME INTERVIEWS

https://drive.google.com/drive/folders/1JwlNLze34Oe3pxEgMZBYnpQ2hqHju3el?usp=sharing
https://www.televizeseznam.cz/porad/extreme-interviews
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
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V březnu jsme se vydali za polární kruh,

abychom spolu s režisérem Miroslavem

Náplavou a kameramanem Petrem Horkým

natočili reportáž o naší polární expedici

laponskou výzvou. Dvacetiminutový snímek

bude odvysílaný v jednom z dílů seriálu

Srdcaři na severu. Můžete se na něho těšit

koncem roku 2020 na TV Prima Zoom.





TISKOVÉ A INTERNETOVÉ ČLÁNKY

• OUTDOORFILMY.SK  »»

• ČASOPIS ŽLUTÝ   »»

• RESPEKT

• MTBS  »»

• CYKLOSERVER  »»

• DÁMY NA KOLE »»

• DENÍK.CZ »»

• BLESK »»

• PRATECKÝ ZPRAVODAJ

• VELO

• AKTUÁLNĚ »»

• ROCK POINT »»

• TILAK »»

• LAPIERRE »»

• SEZNAM ZPRÁVY.CZ »»

• SVĚTOUTDOORU.CZ  »»

TELEVIZNÍ A JINÉ VYSÍLÁNÍ

• TV SEZNAM – EXTREME 

INTERVIEWS  »»

• SRDCAŘI  »»

RÁDIA

• ČESKÝ ROZHLAS RADIOŽURNÁL 

POŘAD HOST LUCIE VÝBORNÉ  »»

• ČESKÝ ROZHLAS RADIO WAVE –

POŘAD CASABLANCA  »»

MÉDIA

https://www.outdoorfilmy.sk/clanky/holka-z-inej-planety-ma-rada-extremy-a-prekonavanie-prekazok-v-najdrsnejsich-podmienkach/
https://www.marvanova.cz/wp-content/uploads/%C4%8Dasopis-%C5%BElut%C3%BD-102019.pdf
https://mtbs.cz/clanek/american-trail-race-svatebni-cesta-dlouha-8-107-km/kategorie/ostatni#.XiCj_shKhPZ
http://www.cykloserver.cz/aktuality/?a=30004403
https://www.damynakole.cz/2019/06/marketa-peggy-marvanova-si-uziva-netradicni-svatebni-cesty-jede-s-manzelem-nejdelsi-zavod-planety-american-trail-race/
https://www.blesk.cz/clanek/cestovani/617493/extremni-libanky-ceskych-novomanzelu-osm-tisic-kilometru-v-sedle-kola.html
https://sport.aktualne.cz/ostatni-sporty/cyklistika/cykliste-marketa-marvanova-a-adam-zaviska/r~b3556c58ba8711e9ab10ac1f6b220ee8/
https://www.rockpoint.cz/blog-zona?id_tag=30
https://www.tilak.cz/cs/marketa-peggy-marvanova-3
https://www.lapierre-bike.cz/clanek/adam-zaviska-a-marketa-peggy-marvanova-american-trail-race-2019/181
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pri-krizovych-situacich-v-prirode-jsem-nasla-sama-sebe-rika-peggy-marvanova-66414?seq-no=5&dop-ab-variant=&source=clanky-home
https://www.svetoutdooru.cz/drsne-libanky-na-american-trail-race-8000-km-napric-usa-v-sedle-kola/
https://www.televizeseznam.cz/porad/extreme-interviews
https://magazin.srdcari.cz/cz/2-2019/otazka-pro-marketu-peggy-marvanovou-a-adama-zavisku/
https://radiozurnal.rozhlas.cz/american-trail-race-idealni-na-rozvod-hned-po-svatbe-rikaji-marketa-peggy-8037397
https://wave.rozhlas.cz/nechapeme-co-jsme-ujeli-peggy-marvanova-a-adam-zaviska-zdolali-8100-km-american-8038286


1. Galerdoor – Nový Jičín

2. Vrchařská Koruna Valašska - Vsetín

3. TJ Sokol České Heřmanice

4. Knihovna Petra Bezruče - Opava

5. Festival DO HOR – Brno

6. Trutnov Trails

7. Obec Malá Skála

8. Premiérová přednáška o ATR 

Bike Jesus – Praha

9. Cestovatelské večery – Modrej Beroun

10. Diáky – kino BIO OKO Praha

11. Festival Obzory Praha

12. Knihovna obce Bory

13. Spinningová přednáška Praha

• A další soukromé přednášky…

PŘEDNÁŠELI JSME



ZÁVODY 2020 ?

Na závodech, kterých se chceme účastnit v sezóně 2020, je omezená kapacita na přihlášení. Jelikož zájem 

o tyto závody je veliký a počet účastníku je omezen, účast vesměs podléhá výběru organizátorů. Vybrali 

jsme si proto i několik záložních variant. Proto prosím nevnímejte naši účast na těchto závodech za finální. 

HOPE 1000

Start 4. července, Švýcarsko, 621 mil / 1000 km

Dříve Navad 1000 je nonstop závod ve Švýcarských alpách. Je

vyhlášený pro náročnou trať s nezvykle velkým převýšením přes

30 000 m.

SILK ROUTE

Start 14. srpna, Kyrgyzstán, 1800 km

Silk Road Mountain Race je cyklistický závod, který se koná v Kyrgyzstánu

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

cyklistických závodů na světě.

WEB ZÁVODU

U P O Z O R N Ě N Í

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


PŘEDNÁŠKY

• Worldfilm Fest – Praha

• Zlín Film Fest

• Knihovna Opava

• Přednáškový večer pořadu Casablanca

• Pro nevidomé děti    (škola J. Ježka)

• Festival Nový Jičín Galerdoor

• A další…

DOKUMENT

Z trati závodu American Trail Race jsme díky

nabíjecímu systému z alternátoru v přením

náboji měli možnost dovézt výstupy v podobě

videí. Podobná videa z trati zatím nikdo

nenatočil. V roce 2020 budeme z těchto

záznamů zpracovávat dokument. Dokument

bude popisovat jak příběhy přímo z trati, tak

i neobvyklé přípravy na tak extrémní podnik.



UPOUTÁVKA NA PŘEDNÁŠKU

Následující videa nejsou dostupná

veřejnosti. Proto prosíme, abyste je

nikam veřejně nenahrávali. Pokud

byste měli zájem o jejich online

zveřejnění, jistě se nějak osobně

domluvíme na možnostech.

Samozřejmě videa klidně můžete

prohlížet a přehrávat v okruhu

svých známých. Následující záběry

vnímejte jako náhled do naší cesty.

V následném dokumentu odhalíme

více. Záběry budou ještě krásnější

až projdou dobarvováním a editací

zvuku.

I N F O

VIDEO - OREGON

VIDEO – UTAH, NEVADAVIDEO - COLORADO

VIDEO - KALIFORNIE

https://www.youtube.com/watch?v=3aupMpO-ef8
https://drive.google.com/open?id=1QoGJ4RcSHEftgdKL4Xu7xfEM2w5xsctD
https://drive.google.com/open?id=1mpF94fD3WZXz81zwZEyAsBy-OC82HgX-
https://drive.google.com/open?id=18ekDRxZB3M8dNYcFnncT4J0kFvMYI1Q-
https://drive.google.com/open?id=1JjkZw1xdDdRQuYfzS-1rkdr5XKsUzRZg


DÁLE SPOLUPRACUJEME

Nadále se společně s Richardem Štěpánkem a

týmem dobrovolníků podílíme na realizaci

projektu Všichni zpět do ulic, jehož cílem je

podpora 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 získání peněz na zvelebení a

dotvoření parku. To se nám úspěšně zdařilo

právě díky podpoře od Nadace Via a veřejné

sbírce. Ještě na podzim se z vybraných peněz

zasadilo 12 stromů.

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, i přestože tvořily větrolam. V

neposlední řadě jsme park osvětlili solárními

světly, aby našel využití i při zimních krátkých

večerech. V budoucnu tak na něm budeme

moci pořádat ještě více večerních závodů.

FACEBOOKOVÉ STRÁNKY

https://www.facebook.com/HrbyPrace/

