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Cyklista Adámek se z cyklovýletu podél Labe vrátil po 
svých

22.07.2005

Celkem 2827 kilometrů ukazoval tachometr na jízdním kole 
dvaadvacetiletého studenta Martina Adámka z Náchoda, který se 
po třiceti dnech v sedle jízdního kola vrátil z cesty od pramenů 
Labe v Krkonoších do Hamburku a přes Polsko zpět do České 
republiky. Poslední kilometry však Adámek nestrávil v sedle kola, 
jak původně plánoval, ale kolo vedl vedle sebe. "V klesání z 
Polska do Náchoda, kousek před hranicí, zhruba 13 kilometrů od 
domu mi odešel ráfek, nezbylo mi nic jiného než kolo dovést 
domů," vylíčil ČTK milovník cyklistiky poslední úsek cesty. 
Adámek, který vyrazil od pramenů Labe z krkonošských hřebenů, 
denně ujel zhruba 93 kilometrů. 

"Nejvíce mě trápily německé cyklostezky, po 
kterých mě řidiči i policisté nutili jezdit. Většinou 
jsou to jen chodníky, které nejsou pro kola 
upravené. Proto mi na závěr odešel ten ráfek, 
dvakrát jsme musel také kolo centrovat, člověk 
tam jede jak po schodech," řekl s nadsázkou 
Adámek.  

Adámek během cesty fotografoval, navštívil také zhruba desítku 
muzeí. "Za Hamburkem jsme náhodou potkal další tři cyklisty s 
podobně naloženými koly, jeden byl Francouz, druhý Kanaďan a 
Američan, tak jsme si popovídali," pochvaloval si zážitek Adámek.  
Cyklista vyrazil na cestu s brašnami na kole, ve kterých měl spacák, 
stan i ostatní potřeby. Jízdní kolo vážilo se všemi věcmi 52 kilogramů. 
Cyklista již vloni cestoval přes Evropu. Putoval z Náchoda do Monaka, 
za pět týdnů najel na 3700 kilometrů. Za rok 2004 Adámek najel na 
sedm tisíc kilometrů.  
Ačkoliv si ještě řádně neodpočinul od výletu podél Labe, kdy jej v 
závěru trápilo také bolavé koleno, již nyní plánuje trasu na příští léto. 
"Můj dlouhodobý plán je paprskovitě projet Evropu, takže buď pojedu 
přes Polsko do Pobaltí, nebo středním Německem do Beneluxu a 
případně do Británie," řekl Adámek. 

 

Cykloturistika  

 -  -      

PO

podrobn

  1.8.2005 

 

 
ŽIV

PROGRAM

VYS

KONTAKT

RSS

 
HLED

 
ANKETA

úč

Ano 293 (43.0%) 

nmlkj
Ne 387 (57.0%) 

nmlkj

 

Komentovan

žij

Stránka č. 1 z 2Hradec Králové - Příspěvek

1.8.2005http://www.rozhlas.cz/hradec/zpravy/_zprava/180852
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


IRADIO
INFORMACE O WAPU

© Český rozhlas 2002 - 2005      Grafika: Tendence

 
  

Stránka č. 2 z 2Hradec Králové - Příspěvek

1.8.2005http://www.rozhlas.cz/hradec/zpravy/_zprava/180852
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz

