
Cyklotour Na kole dětem se po Středních a Jižních Čechách přesunula na Moravu 

 

Charitativní akce Na kole dětem, jejíž hlavní cíl je pomoc onkologicky nemocným dětem, se 

přehoupla do své druhé poloviny. Po šesti odjetých etapách má Josef Zimovčák, hlavní tvář akce a 

desítinásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole má v nohách 1000 kilometrů a pět set je stále před 

ním. Během posledních tří dnů cyklisté projeli Střední a Jižní Čechy a nyní se přesunuli na Moravu.  

 

Ve čtvrté etapě, která se jela v neděli 9. 6., zavítal peloton do několika zajímavých míst. První 

zastávka 137 kilometrové trasy byla na Karlštejně, kde podobně jako ve všech partnerských městech 

převzal místní starosta certifikát. K pelotonu se symbolicky na několik kilometrů přidal i český 

badmintonista Petr Koukal, který se cyklotour účastnil i minulý rok. Další známá postava se k 

účastníkům v proměnlivém počasí přidala v Pičíně. Český herec Pavel Nový s nimi dojel až do 

Rožmitálu. Před tím ještě cyklisté navštívili rodné město patrona celé akce Josefa Zimvočáka Příbram, 

kde svůj um předvedla místní taneční škola a jako již tradičně i trojnásobná mistryně světa 

v krasojízdě Martina Štěpánková.  

„Dneska se mi jelo dobře. Pro mě je kolo nejlepší cestovní prostředek a slouží mi jako rehabilitace, 

takže neexistuje nic lepšího,“ řekl Nový, jenž pochválil i celý projekt. Je to výborný nápad, který 

funguje. S panem Zimovčákem se známe již dvacet let a jednou mě učil jezdit na té jeho kozině, ale 

znovu bych to už nechtěl zkusit. Je to něco obdivuhodného, že na tom dokáže jezdit každý den,“ 

dodal. V Rožmitálu na účastníky cyklotour čekalo početné publikum fanoušků a všem zahrála místní 

hudební skupina. Podruhé během dvou let zavítali účastníci cyklotour do Strakonic, kde cyklisté 

zastavili na místním hradě. Závěrečnou destinací byla jihočeská Volyně. Ještě před ní řady cyklistů 

rozšířilo na deset místních dětí, které s pelotonem dorazilo až do finiše. 

„Dneska to bylo trochu dramatické, jelikož mi prasklo sedátko, ale po určitých úpravách jsem mohl 

pokračovat dál. Bylo skvělé, kolik bylo kolem trati lidí na to, že je neděle,“ řekl po etapě Zimovčák.  

Pátá etapa byla vůbec nejkratší. Cyklisté museli počítat s velice špatným počasím, kdy především 

v první polovině silně pršelo. První zastávka etapy, jež vedla Jižními Čechami, byla ve Volyni. Místní 

občané v krojích uvítali hlavního patrona akce Josefa Zimovčáka chlebem a solí a na celý peloton se 

přišlo podívat na sto dětí z místních základních škol. Kromě toho čekalo na cyklisty v útrobách 

městského úřadu občerstvení spojené s živou hudbou. Na Prachatickém náměstí vítalo Josefa 

Zimovčáka na 200 dětí. Autogramiáda a rozdávání nadačních balonků zabralo více než půl hodiny. 

Třetím městem, kde cyklotour stavěla, byl Český Krumlov. V úzkých krumlovských uličkách vítala 

peloton spousta turistů. Finiš byl v Českých Budějovicích, kde na příjezd účastníku čekala skupina 

velocipedistů a jezdců na historických kolech v dobových kostýmech. 

„Na to, že dnešní etapa kvůli počasí neměla být, tak ji musím zhodnotit pozitivně. Potkaly nás kopce, 

déšť, takže to byla taková skutečná cyklistika,“ řekl na konci etapy patron celé akce Josef Zimovčák, 

jehož potěšila zejména hojná účast dětí v jednotlivých městech. „Bylo to výborné. O tom tato akce je a 

to je naše poslání,“ dodal. 

Během šesté etapy se peloton poprvé ve čtvrtém ročníku charitativní akce Na kole dětem přesunul na 

Moravu a opět se cyklotour dočkalo obrovského zájmu ze strany dětí. V prvním městě, kde peloton 

zastavoval, v Třeboni čekalo na dojezd Josefa Zimovčák asi sto padesát dětí. Velký zájem vyvolala 

exhibice Martiny Štěpánakové a rovněž vystoupení místní taneční skupiny Lentilky.  

 

Začátek etapy byl především rovinatý a podruhé cyklotour během šesté etapy zastavovala 

v Jindřichově Hradci. Tam byl zájem ze strany dětí ještě o něco větší. Na příjezd pelotonu totiž čekalo 



na dvě stě padesát dětí, které okamžitě obklopily všechny zúčastněné, a ti se půl hodiny pouze 

podepisovali. Poté dostala prostor i skupina tanečnic. Svojí přítomností podpořila charitativní akci i 

Markéta Zinnerová, známá spisovatelka a scénáristka. 

Druhá půlka dnešní tratě byla o poznání náročnější, když se peloton přesunul na Vysočinu a některé 

z kopců dosahovaly sklonu až dvanácti procent a sjezdy rovněž tak. Díky tomu peloton nabral i 

drobnou ztrátu při příjezdu do předposlední zastávky dne v Třešti. Závěr etapy byl vůbec 

nejnáročnější, a tak se i ztráta zvýšila. Do cíle, který byl poprvé během čtvrtého ročníku na Moravě, 

přesněji ve Velkém Meziříčí, tak skupina dojela asi s hodinovým zpožděním. 

„Dnešek byl skutečně náročný. Vysočina je krásná, ale ten závěr byl mazec. Naštěstí nám přálo 

počasí,“ zhodnotil kopcovitou etapu Josef Zimovčák. 

 

 


