
ROCKY MAN 2007  

Asi v ichni znáte stále oblíben j í závod Bike Adventure. Zkuste si p edstavit tra s

 
limitem est hodin a po dojezdu 

do cíle si to dejte je t jednou. P ibli n tak byste se mohli dostat na délku trati leto ního RockyMana. BA týden 
p ed tím byla jenom p íjemné rozje d ní p ed závodem :)) Letos se konala obnovená premiéra po p ti letech a p i 
této p íle itosti jsme nemohli chyb t. Nakonec jsme se na startu objevili jen já a sadomasochista Ury, Mára na BA 
p ehodnotil své mo nosti a usoudil, e si nebude kazit oslavu narozenin :) 
Sraz ú astník a start závodu byl v

 
Doubravici pod zámkem Hrubá Skála. Za íná se OB prologem (cca 30 minut), 

poté následuje hlavní bod programu 

 

MTBO, pokud toto zvládnete a dostanete se do cíle, eká vás je t HROB.

 

Tímto Heppyho vypravovaní kon í, nebo v t inu závodu stejn nebyl p i smyslech a nemohl by vám v e 
v rohodn popsat

 

Na této akci mi p ipadla úloha doprovodu. Na t stí. Jela jsem autem p es t i ob erstvovací 
stanice do cíle, který byl na chat Zdravotník v Krkono ích (ve stráni pod cestou z Ru i ek na Dvora ky). Borce a 
dv odvá né eny ekal po úvodním orien áku ve skalách p ejezd eským rájem sm rem na elezný Brod. Aby to 
nebylo tak jednoduché, byly na n kterých kontrolách vlo ené okruhy na OB mapách. Jinak se jelo na klasické map 
padesátce . Po odjezdu závodník a konfliktu se strá í CHKO (Hope, a ti p ijde pokuta, tak se nediv ) se dámská 

sekce (rozum jte doprovodná vozidla man elek, p ítelky , d tí a jiných osob, jim nebyl osud závodník zcela 
lhostejný) vydala sm rem na první ob erstvova ku. Postupn jsme rozlo ili mno ství ta ek s

 

nejr zn j ím obsahem 
od rohlík , ion ák , energetických ty inek a gel a po podez elé medikamenty, krabice s

 

t stovinami a jiné 
srágory. ekání se trochu protáhlo a ji po dvou hodinách se objevil první závodník K a. Za ním se p i ítila druhá 
skupina na ele s Wircákem neboli mu em mnoha p ezdívek. K

 

mé velké radosti byl i kdesi za ním Hop ve svém 
slu ivém erveném trikotu. Závodníky jsme mohli vid t hned n kolikrát, proto e na na í kontrole m li hagaby 
(okruhy). Zajímavé bylo sledovat, jak v ichni stra n sp chali, housky si strkali do kapes, camelbag rychle na záda 
a honem, honem pry , aby jim náhodou n jaký soupe neujel. Hop se p i tom sp chu st etl s

 

dal ím lenem 
pelotonu, ale na t stí to bylo bez újmy. Ury po ád nejel a tak jsem se musela rozlou it s

 

Hel ou a pokra ovat na 
dal í ob erstvova ku. Byla to p kná treka i autem, a n kam k

 

Tanvaldu. Spole nými silami jsme na li kontrolu a 
popisem ohyb cesty za prase ákem , která byla pon kud mén p ístupná. Jen jsme vylo ili v ci, u volala 
jednomu z doprovodu vedoucí dvojice, co se má v echno nachystat. A skute n , za chvíli p ifr eli Ctibor Podrábský 
a Wircák následováni s desetiminutovým odstupem skupinou, kde byl Hop. Borci se ob erstvili, v echno okolo sebe 
rozházeli a rychle nasedali na kola. N kte í sice u nazna ovali, e je bolí nohy, ale v t inu závodu m li chlapci 
je t p ed sebou. Nám nezbylo, ne nasednout do aut a jet na poslední zastávku v

 

Lázních Libverda. Trasu jsme 
zvolili p es Jizerky po silnici na Sm davu, která je v

 

zim zav ená. Moc p kné to tam bylo, kdy se lov k veze, ale 
kdy musí lapat, nevím, nevím. Limit pro pokra ování v závod (7 hodin) stihla sotva první dvojice a u bylo jasné, 
e letos to bude tak trochu del í závod. Po adatelé toti avizovali, e po poslední ob erstvova ce eká závodníky 

je t 40

 

trati v etn p ejezdu do Polska, vý lapu na Smrk a jiných lah dek. Nikdo u se nikam nehnal, v ichni se 
po ádn najedli, napili a nak e kovali si kapsy u dres . Hop jel stále v

 

druhé skupin , která nyní ítala 4 kousky 
(krom n j Gajda, K a, Mi a). Na této kontrole bylo startovní pole rozd leno na ást p ed Kamená em a za 
Kamená em . Druhá skupina u nem la anci porazit hlavního guru a v dce a museli se vrátit krat í cestou do cíle 
( zkrácení na 150km) nebo to rovnou zabalit. V ichni, kte í porazí Kamená e, toti dostanou zp t po áte ní vklad 
1000K . Podp rný konvoj se postupn vydal zp t p es Sm davu do Rokytnice nad Jizerou. Odtud u se muselo po 
svých nebo autem po adatel na chatu Zdravotník, která je naho e ve stráni. Zatímco závodníci se potili p i výjezdu 
na Smrk (p evý ení cca 500m), já si krátila as ob hnutím horského . Zárove jsem sebrala n kolik zadních 
kontrol, proto e po adatelé se rozhodli tra zkrátit. P eci jen as pokro il a zatím bylo jisté jen to, e vedoucí 
dvojice projela okolo Smrku. Dorazilo pár lidí, kte í si cyklistickou ást zkrátili, ale na horský (asi 2,5km, ale velké 
p evý ení) u se tém nikomu necht lo. Kdy se za alo skoro stmívat, n kdy okolo sedmé, se nad námi ozvalo 
zask íp ní brzd a k

 

chat se za ali spou t t Wircák a Ctibor Podrábský. O kone ném po adí se rozhodlo je t p ed 
samotným b hem p i p evlékání, které zvládl první z

 

dvojice rychleji. P lhodinku po prvních dorazil dal í tandem 
Gajda, K a, který si to rozdal o t etí místo. Prvn jmenovaný byl op t úsp n j í. Následoval Mí a, který to bral 
do cíle kotrmelcem p es idítka a chvíli za ním u docházel Hop. Na t stí je t rozpoznal, e sjí d ní pod vlekem by 
nemusel ustát a sesedl rad i u naho e na cest . Dal í do party byl Kládin, který ale hrozn dlouho hledal v ci na 
p evle ení, a tak jasným favoritem této skupiny byl Hop, který vypadal zdaleka nejsv eji. Podle asu se sice nedá 
usuzovat, e by v lese moc b el, ale i tak to sta ilo na krásné 5. místo v

 

ase 12:55 hod. asi 40 min. za vít zem. 
Poslední t i mohykáni, kte í je t dorazili dostate n za sv tla, aby mohli absolvovat mini horský, byla

 

dvojice ze 
Smr ovky mAk Svoboda, Pedros Zaoral a za nimi Angli an John Houlihan. Plech a Eda Folprecht u takové t stí 
nem li a horský si museli odpustit. Dál nem u s

 

výsledkovým servisem slou it, proto e okolo p l desáté jsme se 
s Hopem odebrali dol k

 

autu. Neoficiální zprávy ale hovo í, e trojice t pán Skripnik, Miro a t pi dorazila za svitu 
mobilu t sn po na em odchodu a Kamená snad prý dojel v

 

jedenáct.   



  

p ed startem v

 

dobré nálad

    

Plech pumpuje vidlici  

  

elo pelotonu na druhé ob erstvova ce   druhý a první Rocky Man  

    

Hop v cíli cyklistické ásti    kolo, které objelo Rocky Mana :-) 



    

t etí Rocky Man

      

tvrtý Rocky Man  

    

pátý Rocky Man      ten Vodafone dres mi ale sekne, co?  

  

Hop na Smrku      Rocky Man?! (opravdový vít z musí n co vydr et )
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