
20 24. srpen, 34/007cestopis »eskÈ motocyklovÈ noviny12

inzerce

OOOOO     čččččem EnduRem EnduRem EnduRem EnduRem EnduRoMania je?oMania je?oMania je?oMania je?oMania je?
ERM je hlavně o zábavě a jez-
dění v mnohdy krutém terénu,
ale třeba oproti lomu Erzberg
je přeci jen skousnutelná šir-
ším pásmem lidí a odjede ji
i hobík. Celou soutěž vymyslel
jeden člověk, umístil ji do Ru-
munska a první ročník odstar-
toval v pětadevadesátém. Kaž-
dý rok se organizuje zhruba
čtyřikrát, každého závodu se
účastní plus mínus sto až sto
dvacet startujících. A rozhod-
ně to není nějaká místní str-
kanda, jezdí sem totiž běžně
Švýcaři, my, ve velkém Němci
a Rakušáci, Britové a najde se
vždycky i pár Amíků a Seveřa-
nů z Finska či Dánska.

PrincipPrincipPrincipPrincipPrincip
Jezdí se vždycky v týmech, je-
hož minimální počet jsou tři
lidi. Soutěž se nejede jako kla-
sický enduro okruh, startuje se
ze základního stanoviště, což
je vesnice, ve které bydlíte a vy-
dáváte se podle mapek sbírat
číselné kódy. Ty jsou vyražené
do plíšků a nestačí je klasicky
opsat, protože byste si je moh-
li zkopírovat od kolegy z jiného
týmu, ale musíte je na papír
vytlačit tužkou, samotné číslo
je neplatné. Každý z těchto
orientačních bodů je ohodno-
cen různě vysokým počtem
bodíků (některý orienťák je blíž
a je třeba za 100 bodů, k jiné-
mu je náročnější cesta, takže
může být třeba za tisícovku),
jež si sčítáte a který tým má
nejvíc, ten vyhrává. Ale až na
pár „profíků“, kteří to berou
vážně, se většina lidí jde spíš
povozit a i když se snaží body
získat, situace do extrému ne-
hrotí.

Akce je to celotýdenní, vět-
šinou od soboty do soboty, jez-
dí se ale jen pět dní, obě sobo-
ty jsou dny „manipulační“,
slouží k ubytování, přípravě
strojů atd.

K zajímavostem patří rok de-
větadevadesátý, protože v této
sezoně na ERM startovalo i pa-
desát děvčat endurářek.

Rumunsko je hodně členitá
země, lidé přátelští. Všichni, úpl-
ně všichni, i ti bačové, co po hře-
benech provádějí ovce, umí mlu-
vit anglicky. Je to až k nevíře, člo-
věk se tam dohodne lépe jak
mnohde jinde, a že by to v Ru-
munsku v horách nečekal. Urči-
tě je taky fajn, že jsou tam všude
pro nás docela nízké ceny, roz-
hodně vás tam nikdo nešponu-
je, jako jsme tomu zvyklí byť jen
v českých horách. Pořadatel je
fajn člověk, v našem případě udě-
lal výjimku a startovné 130 euro
na osobu nám snížil na polovic,

takže jsme za tu cenu jeli dva.
Bydleli jsme v horách ve vesnici
Brebunou, tam byl základní ser-
vis, spaní, jídlo, základní nářadí.

Naše skupina čítala dvacet
lidí, z toho nás bylo sedm vozíč-
kářů a už hned na začátku můžu
prozradit, že jsme skončili úplně
poslední, ale na druhou stranu,
my to brali jako dovolenou, útěk
z Prahy a měst do přírody. Takže
jsme tak moc nezávodili.

Celé to vlastně vymyslel Stan-
da Hegedüš, který kdysi jezdil
motokros, asi před čtyřmi lety měl
úraz na motorce, ochrnul a když

se dal do kupy, začal jezdit na
čtyřkolce. Právě EnduRoManii
jezdil už kdysi na motorce, po
úrazu sedl na čtyřkolku a třikrát
ji zdolal taky. A pořád nás ukecá-
val, abychom jeli s ním. Až letos
jsme ho poslechli a vyrazili. Celý
tým vozíčkářů byl ve složení: Ma-
ruška Šmídová, Tomáš Potůček,
Stanislav Hegedüš, Filip Mergen-
tal, Karel Zapadlo, Alena Jančíko-
vá a já, Jan Kašpar. Sedm vozíč-
kářů, to je děsná síla, ti chodící
byli z nás úplně vyřízení.

DrDrDrDrDrsné podmínkysné podmínkysné podmínkysné podmínkysné podmínky
Náročná byla i cesta tam. Pět
dodávek a několik přívěsů. Ces-
tou jsme se na sebe na různých
místech postupně nabalovali,
vždycky jsme obsadili nějakou
benzínku a tam se čekalo na dal-
ší část týmu, což bylo dost una-
vující. Hlavně časově.

O takových cestách, co jsou
tam, se nám nikomu ani nesnilo.
Je to velmi drsné. To tady nikdy
nezažijete. V Čechách na vás
občas vybafne nějaký ten výjezd,
pár metrů do kopce, pak se ces-
ta narovná a zase se jenom ve-
zete. Tam takové stoupání trvá
dva kilometry. Většinou se jede
v úzkých korytech, které vymele
voda, čtyřkolka tam pak většinou
půlkou zapadává a chce se pře-
vracet, jakože jsme se skoro
všichni ze skupiny aspoň jednou
na bok převrátili.

Ta koryta vznikají celkem jed-
noduše, jednou dvakrát tam pro-
jede lakatoš, sebere povrch, pak
několikrát zaprší a svahem ta hlí-
na s kamením sjede dolů. No
a když to první vozíčkář na čtyř-
kolce někde v půli zapíchne, pro-
tože už z nějakého důvodu nemů-
že dál, třeba se nějak zašprajcu-
je, všichni za ním zůstanou stát
a ti chudáci chodící seknou
s motorkama, odloží svoje čtyřkol-
ky a celou kolonu pomáhají vy-
rvat nahoru. Pak se uřícení
a zmožení v tom vedru vrátí ke
svým mašinám a ještě je musí

»eötÌ vozÌËk·¯i poko¯ili E
vesměs skoro vždycky našláp-
nout. A vysílení se pak drápat
nahoru. Takže koncem dne už
padali, leželi kolem nás, rozdý-
chávali se a my tam spokojeně
seděli na čtyřkolkách a samozřej-
mě ten první kluk, kterého na té
čtyřkolce vytáhli, byl za tu dobu,
než pomohli ostatním, úplně od-
počatý, takže hned začal heco-
vat: No jedém, jedéém, neéé?

Hlínu vHlínu vHlínu vHlínu vHlínu v     zubechzubechzubechzubechzubech
Podmínky byly opravdu drsné
a myslím si, že příště by nás mělo
jet míň, pro okolí, které naší par-
tě pomáhalo, to byl děsný záhul.
Byl tam pekelný prach, příšerné
vedro, za celý týden nám nezapr-
šelo (asi ani týden před tím), po-
řád jsme akorát dýchali tuny pra-
chu, neustále hlínu v puse, skří-
pala mezi zubama... Místy byly
nepříjemné úseky, které se mu-
sely jet po silnici. Narazili jsme
i na místo, kde se silnice opravo-
vala, byla řízená semafory. A ta-
kovéto úseky byly nepříjemné,
protože z vás okamžitě začnou
téct potoky vody a nemůžete
z toho sluníčka v tu chvíli nikam

čímžto bych velice rád a uctivě
poděkoval Petru Marianovi z Mari
Mota, že nám zdarma půjčil sed-
mikilo Grizzlyho, bez něhož by-
chom nemohli jet všichni. Pak tam
jela ještě jedna Kawa KVF 750
a jedna Yuki Blade 425, za jejíž
půjčení také srdečně děkujeme,
stejně jako děkujeme za podpo-
ru Andy Motors, kteří nás neustá-
le sponzorují a od nichž má SKV
Grizzlyho 350. Alena Jančíková
jela na stopětadvacítce, kolikrát
motůrek neměl ve strmém kopci
sílu a museli jsme ji nahoru táh-
nout na laně za velkou čtyřkulí,
nebo jsme ji i slaňovali z prudkých
kopců. Ale obě děvčata se s tím
vším poprala na jedničku.

Někteří to celé brali moc váž-
ně. Rakušáci tam měli tým s do-
provodným džípem, takže jsme je
viděli na spoustě místech servi-
sovat, měnili kola, přezouvali od-
rbané drapáky a bouchlé ráfky.
Byli jsme na nejvyšší hoře toho
místa, asi 2200 metrů. Před nej-
prudším stoupáním jsme zůstali

utéct. V přírodě to samozřejmě
bylo nádherné. Jinak Rumuni
jsou za volantem hrozní dobytci,
najíždějí na vás, abyste jim uhnu-
li. Nejsou agresivní, neublíží vám,
ale když jedou, tak jedou a vy se
jim musíte přizpůsobit. Je to troš-
ku jako v Itálii, všude se troubí
a jezdí se na sílu.

Spali jsme ve staré škole, vy-
padala jako bývalá a odsloužilá,
nicméně v Rumunsku je všech-
no možné, takže se v ní třeba ješ-
tě dnes učí, nevím. Každopádně
jsme měli normální postele, spa-
lo se od čtyřech po deset lidí na
cimře, podle velikostí tříd a kabi-
netů. A vezli jsme si s sebou sa-
mozřejmě tři sudy (všechny pad-
ly), takže se večer docela dost
popíjelo, taky proto jsme vyjíždě-
li kolem jedenácté ráno a vraceli
se kolem deváté večerní.

StrStrStrStrStroooooje vydrje vydrje vydrje vydrje vydržžžžželyelyelyelyely
Většina z nás má Yamahy, od sto-
pětadvacítky po čtyřipade a sed-
mikila Grizzly a starší Kodiaky,

■ V podobn˝ch
korytech se p¯evr·tila
vÏtöina z celÈ party

■ NÏkterÈ ˙seky
by Ëty¯kolk·¯i bez
pomoci chodÌcÌch
nezvl·dli

■ NÏkterÈ ˙seky
by Ëty¯kolk·¯i bez
pomoci chodÌcÌch
nezvl·dli

www.skvpraha.org
www.adrenalinbb.cz

MARI MOTO má radost, 

vypr·vÏnÌ Honzy Kaöpara zaznamen·val Kuba, foto: SKV a p¯·telÈ

EnduRoMania je za tÏch vÌce neû deset let, co se jezdÌ,
hodnÏ profl·kl· akce. NenÌ to ani tak o rychlosti

a trofejÌch, jako o tom si leg·lnÏ a spolu s dalöÌmi
bezmozky po¯·dnÏ zaendu¯it. ProË ¯Ìk·m bezmozky?

Protoûe je to hÛÛÛdnÏ tÏûk· soutÏû a kaûdÈ m·slo se na
nÌ rozteËe. V nevÏdomosti, co je Ëek·, se na ERM

poprvÈ vydala i parta Ëesk˝ch vozÌËk·¯˘, Ë·st
SportovnÌho Klubu VozÌËk·¯˘ i se sv˝m p¯edsedou,
hercem divadla J·ry Cimrmana, Janem Kaöparem.
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Nákupem samolepky „Cesta
ke svobodě“ (např. shop ČMN)
přispíváte na sbírku, na jejímž
konci bude pro SKV zakoupe-
na jedna čtyřkolka. Čtyřkolka
bude sloužit všem vozíčkářům,
kteří se čtyřkolkami zkušenosti
nemají a chtěli by se s tímto
strojem třeba na týden sžít a
seznámit, bez stresu si v klidu

prostudovat, jestli je to pro ně
ta správná cesta. Stroj může
rovněž sloužit i jako doprovod-
né vozidlo při takovýchto ak-
cích. Pro nás chodící je choze-
ní do lesa samozřejmost, pro
vozíčkáře je les bez čtyřkolky
nedostupná zóna. My v redak-
ci jsme si nálepky už všichni
koupili, co vy?

my slabší stát, to znamená děv-
čata a já, jelo se ve třicetistupňo-
vém stoupání asi dva kilometry.
A do takovéhoto místa najednou
přijel teréňák těch Rakušáků, za-
čali vyndávat stojánky na motor-
ky a zadní kola a přední kola, za
chvíli přijeli kluci na motorkách,
všichni oblečení ve stejnokrojích
KTM, oni jim všechno vyměnili,
domluvili si další rande v horách
a jeli zase dál.

RRRRResumé?esumé?esumé?esumé?esumé?
Celkově vzato jsme jeli děsně
nepřipravení. Měli jme s sebou
základní nářadí a dva náhradní
řemeny do variátorů. Takže jsme
si trapně půjčovali od ostatních
vercajk, každou chvíli jsme žáda-
li o vodu atd. Ještěže jsem si kou-
pil camel back (takovej ten pytel
s vodou na záda a hadicí do pusy,

pozn. red.), takže jsem se napil
i v lese, to je vynikající věc.

Zažili jsme nespočet krizo-
vých situací a bylo u nás i něko-
lik úrazů, dokonce převoz do ne-
mocnice na rentgen, ale všech-
no vesměs jen naraženiny, jen
jeden chodící si poslední den
nějak poranil kotník, takže má
nohu pro jistotu v sádře.

Denně jsme najeli tak sto ki-
lometrů, nejvíc nám odcházely
pravé palce od plynu na páčku,
ruce samý mozol a puchýř. Zjistil
jsem, že mám asi závrať, po pě-
tikilometrovém stoupání jsme za-
stavili na takové náhorní plošině
a najednou jsem zjistil, že se
vlastně bojím výšek.

Sranda třeba byla, když nás
přenášeli do hospody na večeři.
Standa Hegedüš má asi čtyřicet
kilo, toho odnesou v pohodě, ale

já mám sto, se mnou už měli prá-
ci. Musím ale všem poděkovat,
chovali se k nám báječně.

PřPřPřPřPříšíšíšíšíští rtí rtí rtí rtí rok znook znook znook znook znovvvvva?a?a?a?a?
Když jsme se vraceli, tak jsem si
jednoznačně řekl: „Už nikdy!“ Ale
už druhý den doma jsem začal
kout, jak by se to dalo příští rok
zorganizovat líp, takže to vypadá,
že asi pojedeme zase. Pro člově-
ka na vozíku je ta možnost dostat
se do přírody naprosto úžasná.
S vozíkem se nikam nedostane-
te, ta čtyřkolka je v tomto ohledu
asi jediný přístroj, který vám
umožní vůbec se do té přírody
podívat. Nějaké „chození“ do
lesa na houby pro nás jinak vů-
bec neexistuje.

Další cestopisy najdete

na www.motorama.cz

■ CelkovÏ vzato byl
Ñv˝letì o t˝movÈ spolupr·-
ci. Vöichni si pom·hali,
vöichni se hecovali
a vöichni se nakonec
i spokojenÏ usmÌvali


