
Cyklotour Na kole dětem odstartovala, cyklisté dvakrát dobyli Ještěd a projeli zatopenými 

oblastmi 

 

Praha – Charitativní cyklotour Na kole dětem, jejíž hlavním cílem je pomoc onkologicky nemocným 

dětem, má za sebou první tři etapy. Hlavní patron akce a desítinásobný mistr světa v jízdě na vysokém 

kole Josef Zimovčák a zhruba třicet dalších cyklistů během nich projeli 129 městy a obcemi a najeli 

přibližně pět set kilometrů.  

 

Čtvrtý ročník cyklotour odstartoval 6. 6. v západočeské Aši, kde skončil minulý ročník. Cyklisté den 

před tím absolvovali krátký prolog, kdy navštívili německý Bad Elster. V etapě vedoucí podhůřím 

Krušných hor a lázeňskou oblastí peloton poprvé zastavoval v Chebu, kde jako v každém partnerském 

městě předal Josef Zimovčák certifikát zástupci města. Další destinací, podobně jako v minulém roce, 

kde cyklotour zastavovala, byly Karlovy Vary. Ve známém lázeňském centru všechny zúčastněné 

přivítalo vystoupení místní hudební školy. Obdobná situace nastala i v Kadani. Předposlední 

zastávkou první etapy byl Chomutov a sto sedmdesáti kilometrovou úvodní etapu zakončil peloton 

v Mostu, kde na účastníky čekal bohatý kulturní program včetně dudáckého vystoupení. 

 

Druhá etapa, jež se jela 7.6. se dala považovat za královskou. Od prvopočátku byl profil tratě 

kopcovitý a velice náročný. Její průběh ovlivnily povodně, kvůli nim musel peloton vynechat zastávku 

v Lovosicích, a tak poprvé cyklisté zastavili až po pěti hodinách v České Lípě. V krásném počasí 

peloton přivítalo vystoupení místních mažoretek. Po dalších třiceti kilometrech se dostala skupina do 

Stráže pod Ralskem, kde se přidalo několik dětí a svůj um předvedla i jedna z důležitých postav akce 

Martina Štěpánková, trojnásobná mistryně světa v krasojízdě.  

Skutečná výzva však na Josefa Zimovčáka a spol. čekala před Libercem, kdy poprvé vystoupali až 

těsně po vrchol Ještědu a náročným sešupem sjeli do cílového města Liberce. Sjezd byl o to složitější, 

že peloton musel kličkovat úzkými serpentinami rychlostí až šedesát kilometrů v hodině. Po dojezdu 

do cílového města na peloton čekala velká skupina fanoušků, s kterými se Josef Zimovčák pozdravil a 

po krátkém občerstvení se i s náměstkem primátora a několika novými cyklisty, mezi nimiž byla i 

devítiletá dívka, vydali do finále, na vrchol Ještědu. Celá skupina na něj dojela asi po hodině a půl. 

„Dnešní etapa byla velmi těžká, ale nádherná. Jsem rád, že se nám to podařilo vyjet. Pro spoustu 

kamarádů, kteří jeli se mnou, to byl velký zážitek,“ řekl na konci patron celé akce Josef Zimovčák, 

jenž se v létě zúčastní na vysokém kole stého ročníku Tour de France.  

 

Třetí etapu silně ovlivnily povodně, kvůli nim musel vynechat hned dvě zastávky v Horních 

Počaplech a Kralupech nad Vltavou. Na cyklisty čekala především rovinatá trasa vedoucí skrz Střední 

Čechy a ke skupině se hned od prvních kilometrů přidalo několik nových členů včetně dvou dalších 

velocipedistů. První zastávka ve slunečném počasí byla v Mladé Boleslavi a i nadále se k pelotonu 

přidávali další a další cyklisté. Přes černé prognózy se cyklisté nakonec dostali i k druhé plánované 

zastávce v Mělníku. Na Náměstí Míru peloton přivítala početná skupina fanoušků. Svůj um opět 

předvedla trojnásobná mistryně světa v krasojízdě Martina Štěpánková. 

Kvůli velké vodě museli být všichni účastníci přepraveni z Mělníku autem. Zpět do sedla se dostali 

v malé vesničce s osmatřiceti občany, v Libochovičkách. K pelotonu se zde přidalo i děvče, kvůli 

němuž celá akce vznikla. Viktoria totiž kdysi trpěla vážnou hematologickou nemocí, a právě Josef 

Zimovčák a spol. jí pomohli při překonání této choroby.  



Předposlední zastávkou dne byly Zbuzany, kde se objevila i česká herečka Alice Bendová. Starosta 

Jiří Sušický převzal z rukou Josefa Zimovčáka certifikát partnerského města.Cíl dnešní převážně 

rovinaté etapy účastníky zavedl do Prahy, přesněji do Zbraslavi. I ta byla bohužel zasažena velkou 

vodou, a tak plánovaná akce, jíž se mělo zúčastnit na dvě stě milovníku velocipédu a historických kol, 

musela být zrušena. Avšak i přes nepřízeň počasí Josefa Zimovčáka a spol. přivítalo několik členů 

místního klubu vysokých kol.  

„Dnes nám vyšlo počasí a nakonec i v těch náročných podmínkách ta etapa stála za to. Lidé to brali 

pozitivně, což bylo výborné,“ řekl po etapě patron celé akce a desítinásobný mistr světa v jízdě na 

vysokém kole Josef Zimovčák.“ 

 

 

 


