OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021
A DALŠÍ PLÁNY…

PROJEKT KORONA HIMÁLAJE
KDE JSME BYLI VIDĚT
PLÁNUJEME

Vážení partneři,
dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za partnerství v roce 2021.
Letošní rok byl opět jedinečný. Proto doufám, že si i toto ohlédnutí užijete.
Věřím, že letošní závody proběhnou a budu mít opět možnost Vás hrdě
reprezentovat.
S pozitivní energií,

PROJEKT KORONA HIMÁLAJE

START: 19. DUBNA 2021
DÉLKA: 63 DNÍ
PŘEVÝŠENÍ: 130.000 m+
WEB AKCE:
HTTPS://WWW.KORONAHIMALAJE.CZ/

ZÁKLADNÍ INFORMACE O
PROJEKTU:
HTTPS://WWW.KORONAHIMALAJE.CZ/OKORONE-HIMALAJE/

MAPA S ONLINE SLEDOVÁNÍM:
HTTPS://CS.FOLLOW.ME.CZ/TRACKING/KOR
ONAHIMALAJE/

KOMPLETNÍ ÚLOŽIŠTĚ
TISKOVÝCH ZPRÁV,
FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ:
HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDE
RS/1HTMQBIAQNZUYOYHOWWCTOW4FBSZ
B-3TN?USP=SHARING

Světem hýbá výzva Everesting, kdy na libovolném
kopci opakovaně stoupáte tak dlouho, než překonáte
výšku Mt. Everestu, tedy 8848 metrů. “Ďábelsky
jednoduché, ale brutálně náročné.” zní charakteristika
tohoto podniku.

„14X NA KOLE NA EVEREST“

Spolu s Pavlem Paloncým jsme tuto výzvu chtěli
posunout do ještě neuvěřitelnějších čísel. Ostatně při
pandemii, kdy se většina závodů ruší, vzniká ideální
doba na vymýšlení pořádně velkých projektů, které nás
posunou dál.
Předloňský Everesting na Dlouhých stráních jsme si
užili. A takhle to dopadlo. Výzvu jsme se rozhodli
uskutečnit na 14 ikonických alpských stoupáních. O
jejich výběru hlasovali fanoušci na našich sociálních
sítích.
Nejen výkon, ale i dobročinná sbírka
a výzkum.

Nápad spojit každou velkou akci s charitou byl u mých
aktivit od samého počátku. Pro tento projekt jsme se
spojili s organizacemi Dobrý Anděl a Nadace Via. Za cíl
jsme si dali vybrat 250.000 Kč a podpořit pět silných
dětských příběhů.

A jak naše tělo a metabolismus funguje při takové
zátěži? To jsme se rozhodli v průběhu projektu zjistit
pomocí kontinuálního měření cukru a laktátových testů.
Proč vlastně Korona Himálaje (Himálaing)?
Korunu Himálaje získá horolezec, který zdolá všech 14
osmitisícovek. My jsme si řekli, že to dáme na kole. A
bez pandemie koronaviru by tahle akce nevznikla.
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JAK TO ZAČALO? SOUSTŘEDENÍM.

Ještě než v českých horách slezl sníh,
vypravili jsem se na soustředění na Gran
Canarii.
…
Únor. Zavírají se okresy. Všude život
ovládá pandemie. Na celém světě se běží
snad jen jeden jediný závod a zrovna tady,
na Kanárech! Pavel běží Transgrancanaria
360. Letíme z Berlína, o dva dny později už
by to nešlo. Všechno vzniká rychle. Když
do tepla, tak to rovnou spojit i s
cyklistickým
soustředěním
před
gigantickým projektem Korona Himálaje,
který nás brzy čeká. Trénink, závod, trénink
a pokračuje se dál.
Gran Canaria nikdy nezklame, a i tentokrát
byla skvělou oázou pro naše třítýdenní
soustředění, kdy jsme se mohli pořádně
připravit na zbytek sezóny.
Nová kola si zde nastavujeme a zvykáme si
na nové prostředí silniční cyklistiky,
kterému jsme se v minulosti spíše vyhýbali.
Pro náš nadcházející projekt budou právě
silniční kola to nejlepší.

„UKRAJUJEME PRVNÍ EVERESTINGY“
Prvním vrcholem, do kterého jsme se pustili, byl věhlasný alpský Zoncolan.
Cesta nebyla protažená až na vrchol. I tak nás ale toto stoupání stálo hodně sil,
především kvůli velké zimě.
V Alpách bylo tento rok neobyčejně mnoho sněhu. Průběh dalších výstupů proto
zůstával dramatický. Před startem 2. Everestingu na Passo di Falzarego se během
noci cesta pokryla sněhem a ledem. Museli jsme čekat, než to odtaje.

Symbolika projektu Korona Himálaje s korunou Himálaje byla bližší, než jsme si
původně mysleli. Hlídat jsme si museli i riziko, když jsme opakovaně v mrazu
klesali i přes 1000 výškových metrů. Někdy bylo nutné v průběhu noci dělat
rozmrazovací zastávky. Naštěstí takovou zastávku pravidla Everestingu
umožňují. Spát je však zakázáno.
„Sledujeme počasí, objíždíme horská stoupání a propočítáváme. Jsme odhodlaní
a nevzdáváme to. Pravdou ale je, že takhle těžké jsme to nečekali. Ujet
Everesting v zimě je mnohem náročnější než v létě. Tělo spotřebuje spoustu
energie na zahřátí.“

ONLINE FOTOGALERIE
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VIDEO Z POLOVINY PROJEKTU

HOTOVO!!!

22. 6. jsme sedmnáctým výjezdem na Tre Cime úspěšně
dokončili projekt Korona Himálaje. Nebylo to zadarmo.
Naopak nás překvapilo jak moc bolestivé to nejdříve kvůli
zimě a později kvůli únavě bylo. Na silničním kole jsme
opakovaně zdolali 14 slavných alpských sedel a společně
nastoupali přes 260.000 metrů výškových.
Jednotlivé výjezdy:
19.4. Monte Zoncolan
23.4. Passo di Falzarego/Valparola
28.4. Passo di Pordoi
4.5. Passo di Mortirolo
9.5. Passo di Sella
13.5. Mount Ventoux
19.5. Col du Telegraphe
23.5. Col du Vars
29.5. Col de la Madeleine
1.6. Col du Galibier
7.6. Passo dello Stelvio
12.6. Passo di Gavia
19.6. Passo di Giau
22.6. Tre Cime di Lavaredo
KORONA HIMÁLAJE ALE NNEBYLY JEN VÝJEZDY,
BYL TO DVOUMĚSÍČNÍ NEPŘETRŽITÝ KOLOTOČ VE
TVORBĚ VIDEÍ, FOTEK A VÝSTUPŮ NA SOCIÁLNÍ
SÍTĚ.

PRÁVĚ DÍKY TOMU BYL NAKONEC ÚSPĚŠNĚJŠÍ NEŽ
NAŠE NEJVĚTŠÍ OČEKÁVÁNÍ.
VIDEO PŘED POSLEDNÍM EVERSTINGEM
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DOBROČINNÁ SBÍRKA
Spojili jsme se s organizací Dobrý Anděl, abychom v české
republice vybrali pět nejsilnějších příběhů dětí, které
potřebují podpořit.
Vybrali jsme čtyři děti a jednu dospívající dívku. Děti jsme
osobně navštívili a z každé návštěvy odcházeli plní uznání a
přání, aby se nám to povedlo vybrat. Všechny spojovalo
jedno – silná vůle. My budeme makat na kolech a děti na
přístrojích. Taková byla myšlenka naší sbírky.
V době koronaviru jsou dobročinné sbírky komplikovanější,
ale my si i tak dali za cíl vybrat 250.000 Kč. A podařilo se!
Hlavně díky práci na našich sociálních sítích. Vybrali jsme
281 990 Kč :).
Závěrečné setkání s dětmi byl jeden z nejdojemnějších dní
projektu Korona Himálaje. Po třech měsících jsme viděli
pokroky u všech dětí, pro které jsme vybírali.

ČLÁNEK O SBÍRCE

ODKAZ NA SBÍRKU

CHARITATIVNÍ AKCE OKOLOMĚSÍCE
Ve spolupráci s klukama z projektu BIKE HERO jsem uspořádala
výzvu s názvem OKOLO MĚSÍCE pro milovníky dlouhého bikování.
Cílem bylo za jediný den “objet“ společně Měsíc (10.921 km) a
podpořit dvě hendikepované dívky. Do výzvy se zapojili i ti nejlepší
jezdci ze světa několikadenních závodů. Trasa měřila přes 170
kilometrů a měla převýšení přes 4000 metrů.
Společnými silami jsme chtěli pokořit vzdálenost 10 921 kilometrů.
Už na startu jsme ale věděli, že to nebude v našich silách. Původní
plán objet Měsíc byl nastaven pro 100 účastníků. Na trati nakonec
startovalo 52 bikerů. Na první pohled to vypadá jako málo, ale já
jsem z takové účasti úplně nadšená. Mít na prvním ročníku takto
drsné, a přitom charitativní výzvy přes padesát účastníků mi přijde
úžasné! Jen málo lidí si totiž na tak dlouhou trať s takovým
převýšením troufne. Ale výzva prostě někdy nemůže být pokořena
hned napoprvé. Teď nezbývá než se o to pokusit někdy znovu!
Mezi startujícími se objevila velká jména jako Radek Musil a Tomáš
Novotný (letošní vítězové extrémního závodu 1000 Mil), Milan
“Forrest” Silný (zakladatel extrémního závodu Loudání a autor
mnoha cyklistických knih), Martin Souček (ultra cyklista a zakladatel
rozsáhlého charitativního projektu Kolo pro Adama), Michal
Svoboda (autor podcastu Šílenci diskomfortu), David Janouch
(pořadatel závodu Extreme Bike 444), veterán z Afghánistánu Josef
“Sepp” Brychta a mnoho dalších.

Trasa byla místy hodně bahnitá po předcházejících deštích. 23
účastníků dojelo do cíle ve stanoveném limitu 24 hodin. Finisheři
našlapali 3910 kilometrů a Měsícem projeli naskrz (průměr Měsíce
činí 3 475 km).
WEB PROJEKTU
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ODKAZ NA SBÍRKU

204.6 KM, 7044 M

SALZKAMMERGUT TROPHY

Na Salzkammergut trophy mi to moc nejelo - nohy se tvářily
unavené po výzvě Korona Himálaje. Přeci jen nutnost řádné
regenerace po skoro 70 denním projektu se na tomto závodě
projevila. Po intenzivních 100 kilometrech se nohy začaly více a více
zpomalovat a chovat jinak než jsem zvyklá při takovémto zatížení.
Za rok to snad bude lepší. 😃 Ujet Salzkammergut není pro mě zas
taková výzva z pohledu vzdálenosti. Ale je to výzva hlavně z pohledu
snahy o zajímavý závodní čas a umístění.

V tomto roce se také plánuji více zaměřit na zlepšení techniky
jízdy v terénu. Tím se chci v cyklistice zase posunout dál a
nepochybně mi to pomůže ve zrychlení především v první
polovině tohoto věhlasného maratonu.

L'ETAPE V BARVÁCH MESSENGER
Ve firemním týmu jsem měla možnost účastnit se
závodu L'Etape Czech Republic by Tour de France.
Jde o oslavu cyklistiky. L‘Etape je cyklistický
závod pro veřejnost, který každému umožní
zazávodit v podobné atmosféře jaká bývá na Tour
de France.
Bylo to dokonalý a už se těším se na další ročník.
Utvrdilo mě to v tom, že i rychlé a krátké závody
mě dost baví. Tak třeba na příští rok vymyslím i
něco dalšího.

WEB ZÁVODU

Z letošní Sokolovská-24-MTB mám fakt radost. Na pozvání
parťáka Vousáče jsem narychlo změnila plány, skočila na
letadlo ze švýcarské pracovní cesty a jelo se! Sama v kategorii
sólo jsem letos závodit nechtěla kvůli únavě po Koroně
Himálaje a závodní trati, která při sólo jízdě bolí a vyžaduje
celoodpružené kolo a pevnou vůli. Ve dvojce to byla příjemná a
pěkně rychlá bikovačka.

SOKOLOVSKÁ 24 HODINOVKA

V kategorii jsme byli sami, ale v hlavě jsme závodili s
chlapskými dvojkami (kde bychom bývali byli druzí:)).
Ostatně, nepamatuju si, že bych někdy byla schopná ujet
221 terénních km průměrnou rychlostí 20km/h. To se
povedlo prostě jen díky atmosféře a suprovému timingu!

111 HODIN
Aby charitativních akcí nebylo málo, zúčastnila
jsem již potřetí Metrostav handy cyklo maratonu
(dříve 111 hodin). Jde o etapový závod na silničních
kolech, který měří každoročně cca 2222 km a
limitem na jeho splnění je 111 hodin. Jede se v
týmech, většinou čtyřčlenných a 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. Naším
letošním patronem byl Matýsek, který byl také
jedním z dětí sbírky projektu Korona Himálaje.
Tento závod je sice velmi velký co do počtu
účastníků a zapojených firem, vždy je to ale
příjemné setkání s cyklistickou komunitou jak
rekreačních, tak závodních jezdců.

ČLÁNEK PŘED STARTEM

CZECH ADVENTURE RACE

Rok 2021 byl pro mě také rokem
rehabilitačním,
kdy
jsem
věnovala
spoustu
času
plnohodnotnému
návratu
k
závodům po úrazu (přetržení
předního křížového vazu).
Vyvrcholením mého snažení o
běhání byla účast na českém
mini AR (adventure race).
Z celkových 170 kilometrů
kombinujících orientační běh,
kolo, pádlování a lezení nakonec
bylo druhé místo. Pro začátek
myslím dobrý. ;)

WEB ZÁVODU

VÝSLEDKY

MATTERHORN

Letošní rok nebylo jen kolo, ale taky pořádný outdoor. lezení, vysoké
hory, skialpy - tohle všechno letos dostalo místo v mém rozvrhu.
Pokus o výstup na Matterhorn byl mou první vlaštovkou letošního roku
a motivací do dalšího roku mých lezeckých plánů.
„Nikdy nevíš co bude zítra, natož za rok. Třeba už nikdy nebude lepší
příležitost?! Říkám ráda na svých motivačních přednáškách. Takže
když v úterý předpověď ukázala poslední ideální časově okno, než se
sněhem pokryje Matterhorn🗻 ...a Pavel se mě zeptal, jestli chci jet
ještě letos... Pochopitelně nešlo říct ne! Takový byl začátek mého
prvního horského výstupu vůbec.
A jak to na Matterhornu dopadlo?
Ve čtvrtek večer jsme vycházíme na chatu Karel. Překonáván strach
hned několikrát. Mám respekt a sama ještě nevím, jak to druhý den
půjde. Ale těším se. Uvnitř mě se melou různé pocity. Respekt, úcta,
vzrušení, touha.
Páteční ráno je ideálním dnem na výstup, počasí skvělé. Probíráme se
do dosud nejkrásnějších výhledů mého života a vyrážíme.
Následný výstup mě překvapuje. Všude okolo je neznámo, na které si
ještě musím zvykat. Nikdy jsem nekoukala tak hluboko pod sebe, dolů,
do prázdna. Moje hlava - nějak si neumí zvyknout. Je to všechno nové,
jiné, ostré. Ačkoli ještě stíhám, jsem unavená jen z vlastních myšlenek
a to jsem "teprve" v polovině cesty na úplný vrchol. Hlava chce zpátky.
Chce mít jistotu. Jistotu, že se teď napoprvé s rezervou vrátíme než
padne tma. Na první den je to prostě příliš velké sousto...
Úplný vrchol se mi zdolat nepodaří. Druhý den, když už jsem
připravená a otrkaná končí možnost letního výstupu. Začíná sněžit a
má sněžit dlouho a hodně.“

Jak odejde zima, musím se vrátit…

FOTOGALERIE

PŘIPRAVA DALŠÍCH VÝSTUPŮ A MARKETINGOVÁ SPOLUPRÁCE

Mám toho hodně co říct, proto se v dalším
roce zase o něco více zaměřím na tvorbu
videí.
Přemýšlím o nových způsobech jak
zviditelnit své nejoblíbenější cyklistické a
outdoorové produkty. Jedním z prostředků
budou krátká videa
o výbavě na závody a expedice
o destinacích do kterých ráda cestuji
o bikepackingových a jiných závodech
Letos se mi propagačně hodně osvědčily
soutěže. Budu ráda pokud se i na letošní rok
spojíme a vymyslíme další.
Věřím, že vymyslíme mnoho způsobů jak
rozšířit povědomí o naší spolupráci, vaší
značce a konkrétních produktech. Těším se,
že se o to letos opět společně pobavíme a
posuneme naši spolupráci dál.

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI ROZŠIŘENÍ NAŠÍ SPOLUPRÁCE?

Jako další způsob spolupráce se mi jeví využití principu affiliate marketingu. Průběžně hledám další způsoby, jak
komunikovat se s svými fanoušky.
Ráda komunikuji s fanoušky napřímo. Jako vhodný prostředek se mi jeví krátká videa o nějakém problému,
doporučení, vychytávce či konkrétním produktu.
Zaobírám se myšlenkou spojit vše na platformě Patreon, která umožňuje přímou komunikaci s fanoušky.

Pro své akce a projekty nově využívám systém on-line sledování na platformě FollowMe, která mi umožňuje
nových několik funkcí jako odkazování na partnery (logo, proklik, video, soutěž), dobročinné sbírky, produkty a
další.
O všem se s vámi ráda detailněji pobavím osobně.

MÉDIA 2022

KOMPLETNÍ SEZNAM MÉDIÍ

PODCAST S ANČE HANUŠ KUCHAŘOVÁ

Pozn. součástí podcastu jsou videa pořízená z jednotlivých závodů a výzev

DOKUMENT ZE ZÁVODU AMERICAN TRAIL RACE
Dokument je od listopadu hotov, ale čekali jsme se zveřejnění na leden, aby měl uvedený rok vydání 2022 a větší
šance dostat se do televizí. Pozvánku na slavnostní premiéru obdržíte na email během následujících pár dní.
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Jak se koronavirová situace projeví v závodní sezóně 2022 se nedá
zcela předvídat. Že však budu stále v pohybu na horách i sociálních
sítích je jasné. Plánované závody a výzvy budu průběžně aktualizovat v
google sdíleném úložišti, do kterého máte všichni přístup (odkaz níže).

KAM DÁL?

Některé z blížících se událostí:

*

Montane Kong Vinter WEB

15. 1. 2022 - Adveneture race, Dánsko

*

Rallye červenec WEB

22.1.2022 - Skialp závod, SK

*

Kungsleden

Březen, Švédsko
Kungsleden neboli "Královská cesta" je turistická trasa v severním
Švédsku, přibližně 440 km dlouhá, mezi Abiskem na severu a
Hemavanem na jihu. Prochází jednou z největších zbývajících
evropských oblastí divočiny. Stezka se obvykle chodí od jara do
podzimu a chodí se čtyři týdny. My se na stezku plánujeme vydat v
zimě a celou ji přejít „na těžko“ v horizontu 10 dní. Plánujeme cestu
urazit na běžeckých lyžích, se sáněmi a být po celou dobu soběstační.
Naši cestu bude možné sledovat pomocí online GPS trackingu.
ODKAZ NA TABULKU ZÁVODŮ
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