
 

Charitativní cyklotour Na kole dětem pokračovala sedmou a osmou etapou, kdy nejprve peloton projel 

Českomoravskou vrchovinou a v jedné z nejtěžších etap Josef Zimovčák s cyklisty  projeli Jeseníkem, 

kde zdolali i Červenohorské sedlo. Po osmi dnech v sedle tak mají cyklisté najeto okolo 1250 km a do 

cílového Velehradu jim ještě zbývá  300.  

 

Sedmou etapu peloton s patronem celé akce a desítinásobným mistrem světa v jízdě na vysokém kole 

Josefem Zimovčákem odstartoval ve Velkém Meziříčí a vyrazil směr Žďár nad Sázavou, kde byla 

úvodní zastávka dne.  Na Horním náměstí čekalo na příjezd účastníků na 350 dětí z místních 

základních škol. A podobně to vypadalo i v dalším partnerském městě, v Novém Městě na Moravě. 

V lyžařském areálu u hotelu Ski, kde se konalo i mistrovství světa v biatlonu či nedávno světový pohár 

horských kol, cyklisty přivítaly na dvě stovky školáků. Svůj um opět předvedla i trojnásobná mistryně 

světa v krasojízdě Martina Štěpánková. V pěkném počasí pokračovala převážně rovinatá etapa do 

Poličky a do Svitav. Během cesty se peloton rozšířil o dvě desítky cyklistů, a tak do Moravské 

Třebové, která byla již pátou zastávkou během dne, dorazilo na šedesát jezdců. Při odjezdu z něj 

skupinu doplnilo ještě dalších deset. V cílové destinaci v Lanškrounu, kde byl připraven bohatý 

kulturní program, letošní mistr světa v jízdě na velocipédu Josef Zimovčák předal při příležitosti 

cyklistických závodů místních školáků ceny pro vítěze. 

„Dneska bylo kolem trati obrovské množství dětí. To bylo nádherné. Komfortní byl i příjezd do 

Lanškrouna, kdy s námi přijelo kolem padesáti cyklistů, což je na to, že je středa, všední den, 

výborné,“ řekl po dojezdu do finální destinace hlavní tvář celé akce Josef Zimovčák.  

Osmá etapa byla jednou z nejnáročnějších během čtvrtého ročníku charitativního projektu Na kole 

dětem, jehož cílem je pomoc onkologicky nemocným dětem. Patron celé akce Josef Zimovčák a spol. 

museli překonat v Jeseníkách hned několik náročných stoupání s vrcholem na Červenohorském sedle. 

Od startu v Lanškrounu se k pelotonu přidalo několik nových tváří včetně Svatavy Hrdé, dvojnásobné 

mistryně světa v jízdě na vysokém kole na tratích na sto mil a na jednu míli. 

V horkém počasí vyrazil peloton vstříc Zábřehu na Moravě, kde na příjezd čekaly davy dětí z místních 

základních škol. Počty cyklistů rozšířila další významná česká cyklistická persona Svatopluk Božák. 

Pětatřicetiletý Božák je jediný Čech, jenž dokončil nejtěžší cyklistický závod světa RAAM, což je 

ultramaraton od západního pobřeží Ameriky k východnímu měřící 4800 km. Obdobné přivítání na 

všechny čekalo i o patnáct kilometrů dál, v dalším partnerském městě v Šumperku. V letním divadle u 

vily Doris na příjezd všech čekalo na sto školáků z místních základních škol. Cesta Jeseníky Josefa 

Zimovčáka a spol. zavedla i do Velkých Losin, kam v minulém roce díky získaným finančním 

prostředkům z charitativní akce Na kole dětem jezdily onkologicky nemocné děti na ozdravné pobyty. 

Poté již cyklisté zamířili do strmých kopců pohoří Jeseník. Nejprve museli vyjet na Červenohorské 

sedlo a obdobně náročný byl i výšlap do dalších dvou kopců směrem k předposlední zastávce osmé 

etapy v Karlově Studánce. Závěr etapy byl tentokrát v Bruntále, tradičním partnerském městě projektu 

Na kole dětem.  

„Byla to druhá královská etapa, ale skutečně nádherná. Volba té trasy byla ideální. Mám z toho velmi 

dobrý pocit. Potěšilo mě hlavně to, že se kolem trati opět objevila spousta lidí. Vyšlo nám i počasí,“ 

řekl v cíli desítinásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák. 


