
SVĚT KOL

Samozřejmě, že umíme jezdit na kole, to je 
přece jasné. Vždyť kolo nás provázelo celým 
dětstvím. Nebo to tak není? V mé generaci 
to tak tedy bylo, bez kola jsme neudělali 
ani krok. Zní to divně, ale je to tak. Na kole 
do školy, na kole po škole, vlastně furt na kole. 
Před školou jedno kolo vedle druhého, krásná 
historie a vzpomínky. Takže na kole bychom 
měli umět jezdit, to souhlasí. 
Jenže umět jezdit na kole a umět jezdit 
na horském kole, užívat si terén, to už nemusí 
být nutně to stejné. A proto jsou tady pro nás 
bikové školy a zkušení instruktoři, kteří nás to 
mohou naučit a zdokonalit nás v tom. Zkuste 
si to i vy, nestyďte se a přihlaste se do nějakého 
takového kurzu. Dle svých schopností, vlastně 
spíše dle ega, si vyberte takový, který vám něco 

přinese a dá. Měl by a opravdu dá. Mám svoji 
vlastní zkušenost, také žena i syn na takovém 
kurzu byli, a to i opakovaně. 
Spektrum je opravdu široké, od kurzů jen 
pro ženy, pro děti, začátečníky až po zkušené 
bikery a ty, kteří vyhledávají x-metrové polety. 
Všichni se touží zlepšit a naučit se něco 
nového. Můžete to samozřejmě odkoukat 
od kamarádů nebo si zpomaleně pouštět 
videa na serveru Youtube. Nebo do toho 
skočíte po hlavě, zahodíte stud a vydáte se 
na bikový camp. Nebojte se a nestyďte, ti 
ostatní jsou na tom stejně jako vy. Jen se 
tváří, že jsou na tom lépe, ale nejsou, fakt 
ne. A není se přece ani za co stydět, naopak. 
Já každý takový camp bral jen pozitivně 
a ty pokroky jsou znát na každém, už 
po prvním dnu. Věřte mi. Tedy hlavně věřte 
těm, ke kterým se jdete učit. Těm musíte 
důvěřovat, naslouchat jim a plnit vše, co 
po vás budou chtít. Jako kdysi ve školce, 
ve škole. Těmto však můžete věřit mnohem 
víc. Mají ve svých kariérách už leccos 
za sebou, na kole fakt jezdit umí a láska 
ke kolu je dovedla až k tomu, že to vše chtějí 
předat dál. A mají s námi všemi opravdu 
velkou trpělivost, až se jim kolikrát divím, 
že to tak dobře zvládají. 
Lyžařské školy jsou v každém lyžařském 
středisku a považujeme to za úplně normální. 
S kolem by tomu mělo být také tak, přestože 
na tom kole přece jezdit všichni umíme. 
Neumíme, věřte tomu, že ne. Václav Volráb 

vaclav.volrab@cemba.eu 

Umíme jezdit 
na (horském) 
kole?

ČeMBA SLOUPEK

Kouzelný štěrkolet
Pohodový závod Gravel Blinduro provede 
příznivce gravel biků 20.–21. června už po-
třetí úžasnou Českou Kanadou. Jihovýchod-
ní kout Čech je po staletí téměř neporušený 
úsek země s  převahou nedozírných lesů 
i  množstvím otevřených rovin luk a  polí 
střídajících se s řadami dubů nad hladinami 
rybníků, s mohutnými masívy lesů a skalní-
mi scenériemi. Oblast je protkaná cestami 
a silničkami s nejrůznějším povrchem. Štěr-
koletců ráj!
Trať Gravel Blindura se každý rok mění, 
a  tak mohou pořadatelé při hledání no-
vých cest a trailů zblízka pozorovat, jak se 
do zdejších lesů pustil nejdříve kůrovec a po něm pak stroje lesních dělníků. Ve vel-
kém. „Spousta míst se za poslední rok radikálně proměnila. Kde byl hustý les, jsou 
teď holé pláně. Vážíme si toho, že i v téhle vypjaté situaci jsou pracovníci lesní správy 
Lesů ČR v  Českém Rudolci ochotni věnovat svůj čas konzultacím a  spolupráci při 
plánování trasy,“ říká ředitel závodu Michal Prokop. „Chceme svým dílem pomoci vrá-
tit život aspoň malému kousku lesa. S pomocí samotných účastníků vysadíme nové 
stromky. Přímo u trati. Během závodu,“ dodává a zve k účasti na charitativní dražbě 

unikátního gravel biku. „Tenhle štěrkolet má kouzelnou moc. Vydraž ho a prospěješ 
České Kanadě! Kolik přihodíš, tolik nových stromů vyroste. Výtěžek využijeme na ná-
kup sazenic pro obnovu lesa napadeného kůrovcem.“
Pomocníkem je hliníkový Trek Checkpoint ALR 5 se sadou Sram Force 1 HRD. Kola 
Cabtech jsou obuta do plášťů WTB Resolute. Vyšperkováno komponenty Zipp Service 
Course SL a sedlem Ergon SME3 Pro Titanium, lahvemi Fidlock či italskou brašnou 
Miss Grape Cluster 13 l v Kolofi x. Vítěz si může vybrat velikost i (katalogovou) barvu 
rámu. Dražba se uskuteční od 20. března na portálu Aukro.cz. Vyvolávací cena bude… 
Prý velmi zajímavá!
Přihlašování do závodu už probíhá na webu sportsoft.cz

Foto: Rob Trnka a Robin Nevřala

Na kemp 
se Saganem?
Jakkoliv vás titulek asi navnadil, potkat se s Peterem Saganem v sedle se vám asi 
hned tak nepoštěstí. Cyklo kempy Petra Sagana je koncept, který zve mladé bike-
ry ve věku 7–16 let do malebné přírody Slovenska na letní kempy. Určené jsou pro 
cyklisty různých výkonnostních úrovní. Garant a  trenér na  těchto cyklokempech 
Peter Zánický byl mládežnickým trenérem Petera Sagana. Bližší informace najdete 
na webu www.cyklokempypetrasagana.sk.


