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DEN PRVNÍ
Pardubice - Graz (A)

Se Sárou jsme naši 
cestu po Evropě zahájili 
společně s ostatními 

týmy v Pardubicích, kam jsme  
přijeli pendolínem z Prahy. 
Předběžný plán naší cesty 
byl jet trasu ČR – Rakousko 
– Chorvatsko – Slovinsko – 
Itálie – Švýcarsko – Francie 
a zpět domů. To, jak moc 
přehnaně ambiciózní plán 
to byl, jsme se dozvěděli až  
v průběhu závodu.

Po slavnostním startu jsme 
se vydali přesně na opačnou 
stranu města, než všichni 
ostatní, což se ukázalo jako 
dobré rozhodnutí, protože 

jsme si do 5 minut mávání 
cedulí s nápisem „Směr D1, 
Jihlava“ zastavili naše první 
auto. To nás sice vzalo jen 
kousek, ale další řidič nás 
pak vzal asi během 30 vteřin. 
Jen jsme si na benzínce 
nahlas položili otázku,  
jak budeme stopovat a hned 
se nám nabídnul. 

Byl to Prezident 
motorkářského klubu  
a bývalý pojišťovák, který 
za mlada prodával právní 
ochranu jako stopař. Dovezl 
nás až na nájezd na D1, kde 
jsme si udělali ceduli „Brno, 
Vídeň“ a díky ní si stopli 

slovinský kamion, který řídil 
bosenský řidič. Moc jsme  
si ale přes jazykovou bariéru 
nepokecali. Navíc kamión 
byl celkem pomalý a celá D1 
stála. Než jsme se tak dostali 
z Jihlavy před Brno, tak  
to zabralo snad 3-4 hodiny. 
Navíc ještě musel mít  
30 minut pauzu, na které 
nám ale udělal na vařiči kávu. 
A aby toho nebylo málo, 
tak my od začátku mysleli,  
že jede do Vídně, ale pak  
se ukázalo, že do Bratislavy, 
a tak jsme se nechali vyhodit 
na benzínce před Brnem. 

Tam ale bylo úplně mrtvo. 
Naštěstí nás jeden pár hodil 
alespoň na dálnici směrem 
na Vídeň. Tam jsme během 
pár minut chytli stop a asi 
po 100 metrech nabrali další 
účastníky X-Challenge, kteří 
tam stáli už déle. Pán nás 
čtyři hodil až do Mikulova  
na benzínku. 

Tam jsme jen stáli, dělali 
plány a báli se blížící bouřky. 
Už se i stmívalo, bylo 
tak osm večer. Ani jsme  
už nevěřili tomu, že se toho 
dne máme šanci do Grazu 
dostat. Zastavina nám ale 
Polka, která mluvila česko/



slovensko/polsky. Takový 
slovanský mix.  Jela do Vídně 
za synem, a tak nás vzala  
až na benzínku za Vídní, 
směrem na Graz. Zajela  
se kvůli nám tak 60 km  
v jednom směru a dala nám 
všechno svoje pití a ještě 
sušenky. Navíc nás provezla 
v suchu tou největší bouřkou. 
Tomu se říká dobrý stop!

Na nové benzínce jsme  
se schování před bouřkou 
ptali asi půl hodiny lidí, 
kteří tam tankovali. A nic. 
Pak ale přijel nějaký chlap  
ve velkým terénním 
Mitsubishi a v podstatě  
si stopl on nás. Popravdě 
ani nevím kdo to domluvil, 
ale jeli jsme směr Graz. Pán  
v Mitsubishi, který celou 
cestu popíjel šampaňské, 
které si na benzínce 
koupil, nás cestou pozval  
na cappuccino a poté nás 
odvezl až do centra Grazu, 
kam jsme přijeli těsně  
po půlnoci. 

Nejdříve jsme chvíli bloudili 
a pak se podle zpráv  
z facebookové skupiny 
vypravili na hrad. Měli tam 
spát ostatní. Cestou jsme 
navíc objevili moc hezké 
místo, které se naprosto 
hodilo do scénky s drakem, 
což byl challenge vázaný  
na Graz. Dopadlo to sice 
trochu lacině, ale měli jsme 
splněno. Poté jsme asi 
hodinu hledali na hradě 
kašnu, u které měly spát 
další 4 týmy. Nenašli jsme 
je, a tak jsme si udělali 
vlastní tábořiště pod tújemi.  
Už jsme měli vyčištěné zuby  
a byli zalezlí ve spacácích, 
když jsme si začali všímat 

nezvykle velkého množství 
pavouků lezících všude 
kolem nás. Uvědomili jsme 
si, že jsme si pravděpodobně 
ustlali v pavoučím 
králosvství, a tak jsme  
se za křiku arachnofobičky 
Sáry přestěhovali na cestu  
a lavičky. Sára spala 
ošetřená repelentem  
v bezpečí na lavičce, my kluci 
na károškách na zemi. Plní 
zážitků z jednoho jediného 
dne jsme šli spát ve dvě ráno.



DEN DRUHÝ
Graz - Záhřeb (HR)

Spali jsme v obklopení 
veverek, pavouků, 
ranních běžců 

a securiťáka, který  
se na nás každou chvilku 
chodil koukat. Asi jsme 
vypadli nějak podezdřele. 

Vstali jsme v 6 ráno,  
což znamená, že jsme spali 
sotva  4 hodiny. Sbalili jsme 
se a přesunuli se k blízké 
restauraci pod altán, protože 
začínalo strašně pršet.  
Po nějakém čase 

otevřeli tu restauraci,  
u které jsme plánovali 
další cestu, a tak jsme 
se zeptali, zda nechtějí  
za nějaké jídlo pomoci.  
A ačkoli nechtěli, 
tak nám nabídli  
10 housek, marmeládu  
a nutellu. NUTELLU! A prý, 
že se budeme mít špatně.

Poté jsme našli kašnu, kterou 
jsme v noci hledali a vedle  
ní pod altánem probouzející 
se čtyři týmy. Společně jsme 

posnídali KFC a po výměně 
kolíčků se vydali do centra, 
kde ostatní týmy udělali 
svého draka. Oproti tomu  
našemu to bylo úplné umění 
- namalovali ho křídou 
na zem. Následně jsme 
zkoušeli v deseti stopovat, 
ale budete se divit, nešlo 
nám to. Takže ačkoli nám 
bylo v této partě dobře, 
rozdělili jsme se a začali 
stopovat sami. A zatímco 
ká teprve dělal ceduli, kluci, 
s kterými jsme přijeli, měli 



štěstí. Hned někoho stopli  
a vzali nás k sobě - oplatili 
nám naší laskavost  
z Brna. Pán nás ale vyhodil 
v tom největším slejváku  
na totálně prázdné benzínce 
mimo dálnici u rakousko-
slovinských hranic. Na ní 
jsme zároveň potřebovali 
dojíst všechno jídlo, které 
jsme si přivezli z domova. 
Museli jsme ho totiž sníst do 
24 hodin od začátku závodu.
Cestou na dálnici jsme  
si stopli dodávku, ale mohli 
jsme jet jen my se Sárou. 
Týmy se tak rozdělily. 

Mladý klučina, který vypadal 
jak raper Logic, nás provezl 
zapadlými silničkami přes 
celé Slovinsko a my jsme 
viděli spoustu naprosto 
krásných výhledů. Pak sjel 
dodávkou k depu, přeložil 
nás do svého osobáku  
a pokračovali jsme dál. Jen byl 
celou cestu úplně nesmírně 
ospalý, a tak jsme se s ním 
museli neustále bavit, neradi 
bychom skončili v příkopě. 

Nechali jsme se vyhodit 
u hotelu, který prý vlastní 
milionářka. Chtěli jsme  
ji pozvat na pivo, jelikož to 
byla jedna z výzev. Skutečně 
se nám jí povedlo sehnat, 
ale pivo kvůli její angličtině 
neklaplo. Přes překladač 
jsme se tak alespoň zeptali, 
zda jí můžeme za jídlo  
s něčím pomoci. To taky 
nechtěla, ale zadarmo nám 
nabídla houbovou polévku, 
a guláš. Měli jsme úplnou 
hostinu. 

Po rozloučení jsme si 
uprostřed slovinských luk 
stopli Čecha, který nás vzal  
k dálnici na Záhřeb a u ní jsme 

si už zastavili někoho, kdo nás 
vyhodil až před Záhřebem. 
Tam jsme na ceduli „Zagreb 
Centrum“ ulovili nějakého 
Albánece. Neuměl anglicky  
a chtěl po nás peníze, nic  
z nás ale nedostal. Podle 
mě to byl jediný nepříjemný 
stop, který jsme v rámci 
naší cesty Evropou měli.  
A to stejně o nic nešlo. 

V Záhřebu bylo naším 
cílem Museum of Broken 
Relationships. Se zlomeným 
srdíčkem jsme zaplatili  
4 éčeka za vstup, což byly 
naše první utracené peníze. 
Původní plán byl ukecat 
obsluhu a nabídnout  
jí pomoc výměnou za 
lístek, ale když jsme viděli, 
kolik týmů bylo před námi,  
tak jsme to ani nezkoušeli. 

Pro mě, jako člověka, který 
byl v té době po rozchodu, 
to bylo připomenutí toho, 
jak jsou ve skutečnosti naše 
vlastní vztahy strašně křehký. 
Pro Sáru to bylo připomenutí 
toho, že všichni zažívají stejné 
problémy. Vlastně takové 
utišení, že v tom člověk 

není sám. Mezi stovkami  
a tisíci příběhů jsme  
zanechali i ty naše, což byl 
checkpointový challenge. 

Po nabrání vody a odchodu 
jsme začali řešit, kde budeme 
spát. Přes facebook jsme 
se domluvili s dalšími týmy 
na srazu na záhřebském 
autobusovém nádraží - chtěli 
jsme hledat místo na spaní. 
Sára ale průběžně psala  
lidem na Couchsurfingu  
a těsně před půlnocí někoho 
sehnala.  Dopili jsme darované 
pivo, na černo sjeli tramvají  
na nějaké temné záhřebské 
sídliště a došli k paneláku 
našeho hostujícího. Ten 
nás vzal dovnitř, dal nám 
celý pokoj s velkou postelí 
a rozkládacím gaučem a asi 
do jedné ráno jsme se nad 
pivem a vínem bavili o životě 
a cestování. Zároveň nám 
dal i klíče od vlastního bytu, 
což pro nás bylo naprosto 
nepředstavitelné. Prý, kdyby 
tam, ráno nebyl.

Dali jsme si teplou sprchu  
a šli spokojeně spát do 
měkké postele.



DEN TŘETÍ
Záhřeb - Lublaň (SLO)

Krásně vyspalí jsme vstali 
a hned zjistili, ze náš 
hostitel není doma. 

Prostě nám tam jen nechal 
ty klíčky. 

S jeho předchozím svolením 
jsme si udělali míchaná 
vajíčka a dali si meloun. 
Potřebovali jsme se 
zavodnit, ten den mělo být 
strašné vedro.  Původně  
jsme chtěli zůstat celý den  
a uvařit si s naším hostitelem 
nějaké jídlo, což byl další 
challenge, ale vzhledem  
k tomu, že bychom na něj 
celé dopoledne jen čekali a 
nikam se neposunuli, tam 
jsme se rozhodli si vyčistit 
zoubky, uklidit po sobě, 
vynést mu koš a odejít. 

Došli jsme na záhřebskou 
obdobu naší pražské 
magistrály, která se na 
konci města mění na 
dálnici směrem na Lublaň. 
Udělali jsme  ceduli „EXIT 
LJUBJANA“ a stoupli si  
v úplném centru města  
k silnici. Bylo dost vedro  
a ani po 45 minutách jsme 
neuspěli. Hodili jsme baťohy 
na ramena a vydali se hledat 
nové místo. Posunuli jsme 
asi 2 kilometry a neúspěšně 
to zkusili zas. Pak jsem na 

HitchWiki našel doporučení 
na dobrý spot, a tak jsme na 
černo zamířili tramvají na 
kraj města. Paní tramvajačka 
navíc v průběhu cesty 
špatně zabočila, tak jsme to 
měli ještě delší, což se nám 
náramně hodilo, protože 
jsme neměli ty lístky. Dojeli 
jsme na konečnou, našli spot 
a začali stopovat s cedulí 
„LJUBJANA“. No, vlastně 
to byla jen ohnlá cedule  
z prvního stopu. Bylo 
extrémní vedro, ale ani 
tak nám po hodině nikdo 
nezastavil. Dali jsme si 
sušenky, což byl  náš vysoce 
výživný oběd a vyrazili jsme 
po cyklostezce podél dálnice 
směrem z města. 

Tam jsme už tak po hodině 
čekání stopli americko-
francouzko-nizozemského 
hippsterského DJeje, který 
měl tour po Evropě. Vůbec 
nechtěl jet do Lublani, ale 
prý když nás uviděl, tak se 
rozhodl, že nás tam vezme. 
Celkově nám trvalo přes  
5 hodin dostat se z města. 
Doporučil nám, abychom 
příště nestáli přímo  
u dálnice. Doporučil nám  
si raději stoupnout za 
odstavný   pruh, navzdory 
tomu, že bychom byli od těch 

aut dál. Já s ním prokecal 
celou cestu, Sára vzadu 
spala. V Lublani nás zavezl 
až k Metelkova Art centrum, 
což zní strašně vznešeně, ale 
byl to prostě jen veřejnosti 
přístupný squat. 

Zaparkoval auto a šel s námi. 
Prozkoumali jsme squat, 
dali si druhý oběd v podobě 
housky s marmeládou a od 
toho týpka dostali pivo. Jemu 
se tam dost líbilo, docela tam 
svým vnějškem i zapadal. My 
tam jen tak stáli a ostatní lidi 
se s námi dávali do řeči. Ani 
jsme o to moc nestáli, protože 
byli fakt divní, ale vzhledem  
k tomu, že toho dne byla 
denní výzva „YES man“, tak 
jsme si s nimi prostě povídat 
museli. Naštěstí to za nás 
často vzal ten náš přívozce. 
Jeden z těch lidí byl nějaký 
totálně sjetý gay a z nějakého 
důvodu měl svojí tašku 
mezi našimi baťohy. A když 
najednou začal nenápadně 
odcházet s taškou v ruce, 
tak jsem po něm z reflexu 
vyjel, co nám krade tašku.  
No nekradl a já si pak 
připadal trochu blbě. 

Náš DJ odjel DJovat do Vídně 
a my šli do místní dílny 
vytvářet umění pomocí 



vystřihování obrázků a textů 
z starých časopisů. Sára 
udělala moc hezkou vázanou 
knížku o naší třídenní cestě 
a já minimalistický (čtěte  
o trochu méně hezký) pohled 
s naší již absolvovanou 
cestou. Druhý den koupím 
známku a pošlu ho domů 
rodičům.
 
Kolem 19:00 pomalu 
začali přicházet další týmy  
a nakonec přišel i Miky - 
hlavní organizátor celého 
závodu. Už tu tento den 
nechtěl být, ale někdo se 
ho dopoledne zeptal, zda 
bude i dnes v noci v Lublani.  
A nemohl říci nic jiného, než 
ANO. Všeobecně řekl ANO 
fakt na všechno. Během 
večera kupoval 10 cizím 
holkám zmrzlinu, s někým 

se zhulil se a pomáhal 
s veřejnými pracemi ve 
squatu. 

Ten večer tam byl koncert 
nějaké totálně alternativní 
hudby. My tam jen seděli v 
povzdálí v kroužku, šérovali 
si navzájem jídlo a povídali 
si s Mikim o organizaci 
X-Challenge, o cestování  
a životě. Vzhledem k tomu, 
že byl zhulenej, tak to byla 
docela sranda. Náš původní 
plán byl spát v tom squatu. 
To se ale vzhledem k počtu 
lidí a té strašné hudbě 
nedalo. Sbalili jsme tak 
svůj kroužek a pod velením 
Mikiho šli do velkého parku 
uprostřed města, kde jsme 
si pod velkými borovicemi 
rozložili karimatky a asi  
v jednu šli spát.



DEN ČTVRTÝ
Pohoda v Lublaňi

Je to již podruhé, co se 
probouzíme pod čirým 
nebem, zatímco kolem 

nás zpívají ptáci a překvapení 
ranní běžci přemýšlí, proč 
sakra uprostřed parku spí 
parta lidí. Později zjišťujeme, 
že je  za to 82 euro pokuta, ale 
měli jsme štěstí. Vyčistíme 
si zuby v blízké studánce  
a rozdělíme se. Každý tým 
měl jiné plány.

Denní výzva pro tento den 
byla zůstat od svítání do 
dalšího svítání jen v rádiusu 5 
km. Což byla výzva, která nám 
naprosto zapadala do karet, 
jelikož jsme už byli z toho 
každodenního přesouvání se 
trochu unavení. Však jsme 

zatím každou noc spali v jiné 
zemi. Navíc, Lublaň se nám 
od začátku moc líbila a trochu 
nás mrzelo, že nebudeme 
mít čas na její prohlídku. 

Udělali jsme si předběžný 
plán, vyrazili z parku do 
města a došli jsme na poštu, 
odkud jsem poslal domů můj 
minimalistický pohled.

Pak jsme se snažili najít 
záchod, ale byli jsme totálně 
neúspěšní. Divli byste se, jak 
dokážete zapomenout na 
všechny ostatní problémy, 
když nemáte záchod. Šli 
jsme si tak alespoň do 
supermarketu udělat náš 
první nákup jídla. Ačkoli to 

není náš preferovaný způsob 
získávání obživy, tak je to 
naprosto podle pravidel. 
Chceme mít nějaké jídlo do 
zásoby pro případ, že bychom  
ho nesehnali jiným 
způsobem. A jelikož jsme 
pořád na lowcosťáckém 
závodě, tak ty zásoby raději 
uděláme zde, v celkem 
levném Slovinsku než 
například ve Švýcarsku. 
Koupili jsme základní 
potraviny celkem za 22 euro. 

Udělali jsme si malou 
hostinu, naplánovali, jaká 
místa ve městě chceme 
navštívit, jaké výzvy splnit 
a vyrazili jsme směrem 
na Trojmostí, což je asi 



turisticky nejnavštěvovanější 
místo ve městě. Jak samotné 
mosty, ale hlavně jeho okolí 
se nám moc líbilo. Všechno 
bylo krásně opravené, čisté 
a všude bylo spousta zeleně. 

Pokračovali jsme na 
Lublaňský hrad, který se 
nám oběma moc líbil. Byl 
hezky opravný a míchala se 
v něm historická a moderní 
architektura. Na hradě byly 
restaurace, muzea, hudební 
kluby atd. Prolezli jsme 
všechno, co jsme mohli. 
Našli jsme i lockery na věci 
a za vratné euro jsme si tam 
nechali baťohy. Byli z nás tak 
už úplní turisti. Bez věcí, jen 
se zrcadlovkou. 

Začali jsme s plněním 
úkolu, který jsme nakonec 
nedokázali splnit. Měli jsme 
se ptát lidí na nereálné věci 
a dostat 40 odmítnutí. A 
tak jsem se hned v první 
restauraci zeptal, zda berou 
české koruny. Přičemž ten 
číšník se mi totálně vysmál s 
tím, co je sakra česká koruna 
a že jsme v Evropě, kde se 
platí Eurem. Jako ne, že by 
neměl pravdu.

Sešli jsme z hradu k řece, 
neúspěšně se snažili 

prodat naší knihu a pak 
našli McDonald kvůli WiFi. 
Původně jsme měli v plánu 
ptát se lidí na ulici, zda 
nám nekoupí něco vevnitř. 
Sbírali bychom tak odmítnutí  
a zároveň by nám možná 
někdo fakt něco koupil. 
Sáře ta myšlenka ale přišla 
z principu špatná a já se 
na to prostě neodhodlal.  
A z toho vyčítavého pocitu 
si hned na to nelowcoťácky 
koupil z vlastního budgetu 
cheeseburger. Stál 1,2 eura. 
Pamatujete si to. Všeobecně, 
v tu chvíli jsme neměli náladu 
na nějaké úkoly a vlastně i na 
vše ostatní. Nevěděli jsme, 
kde budeme ten večer spát  
a jelikož už dva dny bylo 
opravdu vedro, tak jsme i 

celkem dost toužili po sprše. 

No a tak jsme tam tak seděli 
a hledali nějaké ubytování.

A možná se to zdá jako 
blbost, ale jak jsem tam tak 
smutně seděl, tak během 
chvíle odešli od vedlejšího 
stolu lidé a nechali tam tác  
s  hranolkami. Hned jsem 
vstal, uklidil tác a vzal si 
při tom ty hranolky. A jak 
jsme tam tak spokojeně 
se Sárou jedli ty studené 
hranolky, tak nás napadlo  
se zeptat obsluhy, zda by nám  
za 30-40 minut uklízení stolů 
nedali 2 burgry. Šel jsem  
se zeptat a pán ochotně 
zavolal managerku. Ta za 
námi přišla, my se představili, 
řekli, v jaké jsme situaci  
a nabídli jí pomoc. Řekla 
nám, že pomoc nepotřebuje, 
ale prý co chceme, že nám 
to ráda  dá. A my opět zas 
jen nevěřícně nechápali. 
Já dosatl dostal BigMac  
a Sára ChickenBurger. Paní 
to přinesla navíc i s velkými 
hranolky. Magořina.

Fakt jsme to reálně nechápali. 
To bylo už potřetí, co jsme 
jen chtěli někomu pomoc  



a on nás s úsměvem odmítl 
a dal nám jen to jídlo. Už 
dlouho mi Mekáč nechutnal 
tak moc.

Dojedli jsme, rozloučili se  
s managerkou a šli směrem 
na hrad. Cestou jsme potkali 
paní, co byla na první pohled 
turistka, ale seděla na kraji 
chodníku s nápisem, že jí 
na hostelu ukradli všechny 
peníze a nemá se jak dostat 
zpět domů - do Německa. 
Jelikož my trubky pořád 
neměli směněné koruny  
na eura, tak jsme jí nic 
nemohli dát, ale došli jsme  
jí do obchodu koupit pití  
a něco malého k jídlu. Poté 
jsme jen díky X-Challenge 
placce potkali další tým dvou 
holek, co zrovna přijeli z Itálie. 
Holky nám daly spoustu tipů 
a navíc ještě hrušky, které 
dostaly na zeptání na blízkém 
ovocném trhu. Když jsme  
se tak na popáté rozloučili, 
tak jsem to zkusil také a hned 
dostal krabičku broskví. Když 
jsme se do nich ale u hradu 
pustili, tak nemalá část  
z nich už byla na vyhození. 
Pár jich ale zbylo a krom 

dvou, z kterých jsem pak  
v baťohu udělal marmeládu, 
jsme je všechny snědli nebo 
rozdali lidem, které jsme 
potkali. 

Vrátili jsme se pro baťohy 
a následně jsme se vydali 
k Matylkova Art Center, 
kde jsme prodali 3 mladým 
Němkám naši knížku za 
1€ a to následně věnovali  
u stánku s jídlem na rozvoj 
umění. Ne, že bychom měli 

tak debilní nápad sami, byla 
to opět jedna z výzev.

Poté mě Sára upozornila  
na to, že možná není nejlepší 
nápad říkat ostatním lidem, 
že nemáme peníze na jídlo 
a bydlení, což jsem doteď 
hodně dělal. Ono to zní cool, 
když má člověk kontext,  
ale bez toho kontextu prostě 
vypadáme jak socky a určitě 
to nezvyšuje důvěru těch lidí 
v nás. 

Následně jsme se usadili  
v parku a čekali na povel od 
našeho nového hostitele 
z Couchsurfingu, ohledně 
toho, kdy a kam máme jít. 
Nakonec se nám nabídlo 
hned několik lidí a jedna parta 
nás dokonce chtěla pozvat 
na jejich narozeninovou 
párty, racionálně jsme  
se ale rozhodli pro kvalitní 
se vyspání - člověk musí 
mít energii na to, aby mohl 
být  spontální.  Jakmile jsme 
dostali pokyny, hned jsme 
vyrazili a cestou našemu 
hostiteli koupili za tři eura tři 
Staroprameny. 



Když jsme přišli, tak na první 
pohled bylo vidět, že je těžce 
v pohodě. Ninovi bylo 33  
a je bedňák na malých  
i velkých festivalech. Jen 
jsme si položili batohy  
v jeho dobře klimatizovaném 
pokoji a už nám naléval 
gina s tonikem. Během 
večera ještě stihl objednat 
metrovou pizzu, zhulit se  
a dohromady jsme vypili 
flašku a půl Jägermeistera. 
O půlnoci jsme si jen roztáhli 
gauč, na kterém jsme pak se 
Sárou spali, zapnuli jsme na 
Netflixu Stand-Up Comedy 
a všichni tři se chystali na 
spánek. 

A přesně 10 minut po půlnoci jsme zjistili, jaká je nová denní výzva – Od půlnoci do půlnoci 
dalšího dne musíme mezi sebou mluvit pouze anglicky.
Hmm ... and that is exactly what we did! 



DEN PÁTÝ
Lublaň - La Spenzia (IT)

Ráno jsme společně  
s Ninem vstali a dojedli 
pizzu z večera. Už večer 

se mi Nino zmiňoval, že by 
mi mohl dát svou starou 
slovinskou SPZ. K veškeré 
mé radosti mi jí taky ráno 
dal. Sbírám SPZky ze zemí, 
které jsem navštívil a měl 
jsem pocit, že Slovinsko 
byla za celý závod jediná 
země, kterou jsem alespoň 
malinko poznal. Rakousko 
a Chorvatsko jsme jen 
profrčeli, a tak jsem si ji 
odtamtud ani nechtěl brát. 
Stejně bych to ani nestihl.

Už brzy ráno nás Nino hodil 
na dobrý spot na nájezdu na 
dálnici. Udělali jsme si fotku 
a rozloučili se. Na spotu jsme 
se navíc úplnou náhodou 
potkali s jiným týmem,  
s kterým jsme den zpět spali 
v parku. Každý jsme si udělali 
svou ceduli a následně jsme 
stopovali společně. Dělali 
jsme blbosti a pouštěli 
přes jejich reprák písničky. 
Neskutečně jsem si tu chvíli 
užíval. Oni odjeli první, my po 
chvilce druzí. Řidič nás vzal 
přes celé Slovinsko a do Itálie 
nás pak převezli na benzínku 

manželé v dodávce. Tam 
jsme oslovovali řidiče hodně 
opatrně, protože jsme 
nevěděli, jak je to s legálností 
stopování v Itálii. Po chvilce  
za námi však přišel mladý 
italský pár a nabídl se nám. 
Ti nás nakonec ve svém 
malinkém autíčku vzali přes 
400 km až na benzínku 
kousek od La Spezia, naší 
cílové destinace. Byl by to 
úplně ideální stop, kdyby jsme  
se tam totálně nezasekli. Bylo 
nám řečeno, že tím směrem 
sice na naší destinaci dálnice 
vede, ale nikdo jí nejezdí. 
Museli jsme se tak vrátit  
na sever a odtamtud jsme 
si nelowcosťácky koupili 
po 15€ lístky na vlak až do  
La Spezia. 

Těsně před odjezdem 
vlaku jsem od jedné rodiny 
vyprosil euro, které se mi 
pak zaseklo v automatu  
a jelikož nám už jel vlak, tak 
jsem ho tam musel nechat 
a jít. Ti lidé, co mi ho dali ale 
nakonec dokázali automat 
zprovoznit, tu sušenku 
koupit a už za pohybu vlaku 
mi jí na poslední chvíli podat 
okénkem. 



S krátkým přestupem v 
Parma jsme po 2 hodinách 
dojeli do celodenního cíle. 
Cestou k moři jsem navíc 
udělal smutné oči na místní 
kebabáře a získal zadarmo 
Doner Kebab, který jsme 
si pak vítězně dali na 
promenádě s výhledem na 
moře a přístav. Hurá moře!!

Sára se snažila najít 
Couchsurfing, ale už jsme 
neměli takové štěstí, jako 
den předtím. A tak jsme  
se jen procházeli podél moře 
a po dlouhém neúspěšném 
hledání místa na rozložení 
karimatek jsme se odchýlili 
do parku na lavičky. Sára byla 
vzhůru a hlídala, já se natáhl 
na druhou lavičku a poctivě 
na 2 hodiny usnul. Když jsem 
se probudil, tak kolem Sáry 
byla nějaká divná parta lidí. 
Chvíli jsme byli s ní a pak 
se raději oddělili, došli na 
konec dlouhého kamenného 
mola, kde jsem si pod 
malým majáčkem rozdělal 
károšku a usnul na dalších 
pár hodin za zvuku moře. 
Sára nemohla spát, tak zase 
hlídala. Těžko říct, kdy ta noc 
končila a začalo ráno - dost 
mi to splývá dohromady. 

BTW1: Ten den byla celodenní 
výzva nepoužívat češtinu.  
A celý den jsme tak se Sárou 
mluvili ze 100% jen anglicky. 
A popravdě, tak jsme přepli 
naše myšlení do angličtiny, 
že nám pomalu začalo dělat 
problém přemýšlet v češtině. 
Jak jsme jeli vlakem, tak jsem 
psal report za minulé dny. Psal 
jsem to v češtině, ale nad další 
větou už přemýšlel v angličtině.

BTW2: Na tuhle noc do dneška 
hodně vzpomínám. Bylo to 
poprvé a doufám že naposled, 
co jsem nedobrovolně musel 
spát doslova na ulici. Nic moc 
zažitek, ale životní zkušenost.



DEN ŠESTÝ
La Spenzia - Janov 

Ráno jsem se probudil 
za zvuku troubící obří 
turistické lodě. Sára si 

na chvilku v sedě taky zdřímla 
a pak jsme se společně 
vydali na nádraží, kde jsme  
si každý za 4€ koupili lístek 
do Cinque Terre. To je pět 
malých, ale moc hezkých, 
městeček na pobřeží. Prošli 
jsme si je všechny a přejížděli 
mezi nimi na černo vlakem. 

V jednom městečku jsem 
dostal zadarmo ovoce  
a v předposledním jsme 
si lehli na pláž a celkem 
dlouhou dobu se koupali 
a slunili na ostrém slunci. 
Poté jsme vlakem za další 4€ 
dojeli do Levanta, kde jsme 

nakoupili zásoby jídla a na 
kruháči stopovali směrem 
na dálnici. Dříve, než jsme 
stihli dodělat naší ceduli, se 
nám nabídla francouzská 
rodina, která kousek od nás 
celou dobu nakládala kola. 
Anglicky mluvila jen jejich 
dcera, tak jsme se bavili 
pouze s ní. Její rodiče, kteří 
nám nerozuměli ani slovo, 
nás hodili na nájezd na 
dálnici, kde jsme si stopli asi 
během 3 minut auto jedoucí 
až do centra Janova. Tento 
den jsme rozhodně měli 
nejrychlejší stopy. 



Tato čtvrť byla dost špinavá 
a jak to říct .. taková černá. 
Náladu nám ale podstatně 
zlepšil obrovský pirátský 
koráb, co byl v zaparkovaný 
v přístavu a McDonald,  
v kterém byly zásuvky a WiFi, 
díky které Sára domluvila 
Couchsurfing. A taky jsem 
cestou na domluvené místo 
získal zadarmo kebab.  

V rámci mého prosení jsem 
se hodně odkazoval na 
Boha, což mi pak dost leželo 
v hlavě, protože nejsem 
křesťan a ten prodavač byl 
muslim.  

Po rychlém snědení kebabu 
na schodech na strašně 
pěkném náměstí jsme přišli 
do restaurace za Markem, 
naším hostitelem. Seděl na 
zahrádce s dalšími kamarády. 
Dali jsme si každý jednu IPA 
za těžce nelowcosťáckou 
cenu 7€ za pivo. Asi hodinu 
jsme se tam s ním a jeho 
kamarády vykecávali a pak šli 
pěšky celkem dlouhou cestu 
k němu domů, přičemž nám 
vyprávěl spoustu o historii 
Janova a snad o každém 
druhém domu, který jsme 
míjeli. Cestu jsme zakončili 
výšlapem nekonečných 
schodů k jeho bytovce. 



DEN SEDMÝ
Janov - Zürych (CH)

Ráno jsme se probudili do 
toho nejzabordelenějšího 
pokoje, jaký jsme kdy 

viděli. Navíc jsme zjistili, že 
se nám celou noc nenabíjela 
žádná powerbanka ani telefon. 
Marko na bytě nebyl, tak jsme 
po sobě jen uklidili a šli podle 
HitchWiki na blízkou benzínku, 
kde jsme se nejdřív hodinu 
neúspěšně ptali tankujících. 
Pak jsme našli spot na nájezdu 
a tam po nekonečných 2 
hodinách čekání nám konečně 
zastavili ... policisté, kteří 
nás vyhnali. Později jsme 
zjistili, že jsme stopovali na 
zakázaném místě tak 40 metrů 
od policejní stanice. Ti policisté 
nás museli vidět z kanceláře  
a s kafem v ruce se nám smát. 
Přesunuli jsme se před začátek 
nájezdu na dálnici a tam nám 
po dalších 2 hodinách zastavili 
bosenští Švýcaři, kteří měli auto, 
co vypadalo jak Rolls-Royce. 
Provezli nás celou severní Itálií 
až těsně za hranice Švýcarska. 

Odtamtud jsme si snažili 
stopnout nějaké, ideálně 
luxusní, auto směřující směrem 
na Zermatt. Dokonce si vedle 
nás stouplo i Lamborghini, ale 
do něj bychom se stejně nevešli. 
Má jen dvě místa mrcha. 
Nikdo nám ale nezastavoval,  
a když ano, tak jeli jinam. Navíc 
jsme neměli data ani franky. 
Nakonec nám zastavil až 
Němec v starším autě a nabídl 
nám, že nás hodí do Zürichu. 
Původně jsme měli plán jet 
jen do půli cesty a dojet ještě 

toho dne právě do Zermattu.  
Jelikož se ale už blížil večer, tak 
jsme se rozhodli nechat Zermatt 
na další den. To ze strachu, 
že bychom po cestě skejsli  
a museli spát vysoko v horách, 
kde jsou v noci 4 stupně. Jen 
kdybychom si to rozmysleli 
o 5 minut dříve, tak jsme 
mohli jet v Porshe se strašně 
pohodovou rodinou, která nám 
také nabízela, že nás vezme 
do Zürichu, jen jinou cestou. 
Já jsem navrhoval, že bychom 
mohli přespat u benzínky ve 
vinicích a pokračovat ráno v 
původní cestě. To ale neprošlo 
přes Sáru, a tak jsme s pánem v 
starém Passatu jeli do Zürichu.

Já jsem skoro celou cestu 
prospal. Projíždělo se ale 
krásnou krajinou a Sára z toho 
byla úplně nadšená. Pak jsme 
zastavili na benzínce a pán nám 
koupil Cappuccino. Hodil nás 
až do centra Zürichu a dal nám 
ještě svoji vodu. 

Věděli jsme, že tu kvůli absenci 
dat neseženeme Couchsurfing, 
a že noc bude trochu náročná. 
Navíc ceny všeho ve Švýcarsku 
jsou pro nás lowcosťáky totálně 
nesmyslné. V Subway jsem tak 
alespoň dostal igelitku plnou 
nepoužitých baget a cookies.

Udělali jsme si noční prohlídku 
centra a došli jsme od 
vlakového nádraží až k jezeru 
a zase zpět. Jelikož poslední 
noc bez ubytování jsem spal 
já a Sára hlídala, tak dnes to 

bude opačně. A vzhledem k 
tomu, že jsem spal i v autě, 
a ještě jsme měli to kafe, tak 
mi to nakonec ani nedělalo 
problém. Chvilku jsme leželi  
na nádraží, odkud nás pak 
vyhnali a tak jsme šli do 
McDonaldu, kde jsme byli 
až do zavíračky v 3:00. Sára 
dospávala spánkový deficit, 
já čas produktivně využil  
k psaní reportů za poslední  
3 dny.  Pak jsme šli na další 
noční procházku a přišli přímo 
na otvíračku nádraží v 3:45.  
To jsme až do 6:00  už spali oba.



Plán zněl jasně: Když to 
nevyšlo včera, tak se 
DNESKA DOSTANEME DO 

ZERMATTU!

Udělali jsme krásnou ceduli 
“SOUTH E35 :-)“ a namotivovaní 
jsme se postavili na silnici 
vedoucí na nájezd na dálnici. 
Jen nikdo ne a ne zastavit. 
Já si vymyslel krásnou hru 
na zabavení mozku. Jelikož 
bezhlavě miluji Teslu, tak jsem 
prostě ty 4 hodiny, co jsme 
tam stáli, počítal Tesly. Jelikož 
je Švýcarsko sakra bohatý stát, 
tak jich jen kolem nás projelo 
přes 25.

Po úmorných 4 hodinách se 
zadařilo, zastavil nám jeden 
místní Turek, že nás vezme 
do Lucernu. To je město na 
dálnici, po kterém chceme 
jet na jih – super, řekli jsme 
si. Dovezl nás do městečka  
u Lucernu, kousíček od dálnice. 
Vytáhli jsme svou ceduli  
a pokračovali v stopování. Ale 
jak to tak ve Švýcarsku, kde se 
nám stopování fakt nedařilo, 
bývá, opět jsme se tam zasekli 
a nehnuli se ani o metr. 

Tento okamžik bych označil 
jako začátek *NÁLADY NA BODĚ 
MRAZU*, o které bude ještě řeč 
a kterého jsme se už v podstatě 
nezbavili.

Sedli jsme do McDonaldu a na 
WiFi hledali, co dělat s našimi 
životy. Bylo nám jasné, že 

vzhledem k tomu, jak se nám 
daří, se do toho Zermattu už 
nedostaneme. Urychleně jsme 
udělali rychlý únikový plán 
ze Švýcarska – Pojedeme na 
Basel, což je město na hranicích 
Švýcarska, Francie a Německa. 
Bylo nám jedno kam, ale v 
tu chvíli jsme prostě chtěli z 
Švýcarska pryč. Ta zem je 
opravdu krásná, ale jak později 
řekl můj táta, „Bez peněz do 
Švýcarska nelez.“

Jenže se nám nepovedlo nic 
chytit ani na ten Basel. Nálada 
na bodě mrazu se ještě 
znásobila a my si našli FlixBus  
ze Švýcarska do Mnichova. 
Prostě jsme jen chtěli pryč.  
Na ceduli jsme napsali „Zürich“ 
a stoupli si přímo na kruháč s 
nájezdem na dálnici. Ačkoli tím 
směrem museli jet všichni, tak 
asi až po hodině nám zastavilo 
auto. Ale moc pěkné auto, 
konečně sporťák, což nám 
zvedlo náladu. Nějaké BMW 
za jeden a půl míče. Uvnitř 
seděli dva mladí kluci. Sedli 
jsme k nim a jejich první otázka 
byla, zda nám nevadí, že jezdí 
trochu rychleji. Samozřejmě, že 
nevadí, řekli jsme. A okamžitě 
jsme pochopili proč, ještě na 
tom klikatém nájezdu to totiž 
rozpálili na 170 km/h. 

Jízdu toho kluka bych označil za 
jaksi agresivnější a porušující 
snad všechny silniční zákony, 
které kdy Švýcarsko mělo. Konec 
konců, maximálních 230 km/
hod je už fakt hodně. A to jeho 
uražené zrcátko nám taky moc 

na sebevědomí nepřidávalo. 
Byl ale neuvěřitelně v pohodě 
a moc hodný. Dovezl nás až 
na nádraží, ačkoli tam vůbec 
neměl namířeno. Živí jsme 
vylezli z auta, koupili si lístky 
na FlixBus za 18€ a zkusili se 
zeptat v místním Burger Kingu 
na práci výměnou za jídlo.  
A jako vždy, jen jsme s úsměvem 
dostali dva velké burgry a nic po 
nás nechtěli. V přepočtu jeden 
za 400 Kč – prostě Švýcarsko. 

Udělali jsme si tak ještě poslední 
procházku Zürichem, tentokrát 
za dne. Na malém mole jsme si 
dali náš luxusní oběd, namočili 
si nohy do tyrkysově čisté řeky, 
probírali nějaké filosofické 
věci a pak se vydali k jezeru. 
Tam město udělalo veřejně 
přístupnou platformu na 
skákání do vody. Sára si to dala 
jako osobní challenge a z půlky 
si před pozorujícími davy taky 
skočila. 

DEN OSMÝ
Zürich – Lucern – Zürich 



POSLEDNÍCH 
24 HODIN 

X-CHALLANGE
Zürych - Mnichov – Norimberk - Praha

Jakožto tým Tatranský čaj 
jsme se z důvodu zmíněné 
*Nálady na bodě mrazu* 

rozhodli závod o dva dny 
zkrátit. Z 10 dní na 8 a půl. 
 
Prvních 7 dní bylo úplně 
božích, poslední den a půl 
se nám ale vůbec nedařilo 
a kvůli našim začátečnickým 
chybám jsme si podrazili 
nohy v mnoha různých 
aspektech. Často to byly 
chyby udělané již několik dní 
předtím, ale vše nás dohnalo 
v jednu společnou chvíli. Šli 
jsme do závodu pro zážitky, 
překonání sama sebe, 
poznání nových lidí atd. To se 
nám všechno splnilo a jelikož 
jsme věděli, že následující 
dva dny by nám už kvůli naší 
psychické i fyzické únavě nic 
nepřinesly, v posledních 24 
hodinách jsme se rozhodili 
pro zkrácení závodu:

V  18:00 sedáme na 
FlixBus směřující do 
Mnichova. Chtěli jsme 

pryč ze Švýcarska, tak se  
z něj za nelowcosťácké peníze 
dostáváme. Máme plán si na 
noc sehnat hostel nebo hotel. 
Klidně jen nějaký tmavý kout, 
kde si natáhneme karimatky. 
V Mnichově totiž bude  
v noci kolem 10 stupňů,  
na což nejsme vůbec 
vybavení. Ráno pak budeme 

stopovat do Prahy. Strávit 
noc před koncem závodu ve 
své posteli není nic špatného. 
Do Mnichova se ale kvůli 
zácpám dostáváme až kolem 
23:00.  Než se dostaneme  
k prvním hotelům, už je skoro 
půlnoc a vše je zavřené.  
A tam, kde jsme to zkusili, 
jsme dostali akorát 
odmítnutí. Jen nás nechali  
si alespoň trochu nabít naše 
jinak úplně vybité telefony. 



Už ze zkušenosti jsme začali 
hledat McDonald. Nevím, 
jakou z toho má obsluha 
radost, jde v nich ale  
v pohodě spát. Došli jsme 
tam a za svoje peníze si dali 
něco malého k jídlu. 

Den, který právě začínal, byl 
v Německu státní svátek. 
Doteď netušíme čeho, ale 
celý Mnichov byl totálně 
na mol. A stejně jako všude 
jinde, ožralí lidé se schází  
v Mekáči, kam chodí v půlce 
noci jíst. Místo vytouženého 
spánku jsme tedy dostali 
jen totální hluk a spoustu 
ožralých lidí. Do jedné ráno. 
Do druhé ráno. A jelikož 
jsme poslední 3 dny oba 
spali jen symbolicky, ruplo 
nám v hlavě a rozhodili jsme 
se, že prostě chceme jít spát 
a je nám jedno, kde, a co 
to bude stát. Našli jsme si 
další FlixBus do Norimberku, 
ve kterém budeme moc 
alespoň pár hodin zavřít oko 
a zároveň nás přiblíží blíže  
k Praze. To, že stál dalších 12€, 
nám bylo v tu chvíli už úplně 
jedno. V 6:00 jsme dojeli 
do Norimberku. Kupodivu  
i nabytí energií. Cíl byl jasný: 
Dnes se prostě dostaneme 
do Prahy. Však je to 3 hodiny 
autem. Napsali jsme velkou 
ceduli „A6 Prag“ a asi hodinu 
šli na spot směrem na nájezd 
na přímou dálnici do Prahy. 
Nálada nám vzrostla, už 
jsme se viděli večer v teple 
domova. Zároveň jsme 
vždy od všech slýchali, že  
v Německu se dobře stopuje. 

1 hodina
2 hodiny
4 hodiny
5 hodin, déšť a *Nálada na 
bodě mrazu*

Zase zoufalí jsme toho 
nechali, schovali se před 
deštěm do KFC a našli na 
BlaBlaCar, že nějaký Martin 
jede v 14:00 z Norimbergu 
do Prahy. Chce za to 200 Kč 
na hlavu, ale to nám nevadí. 
Oba se pořád budeme vejít 
do limitu 2500 Kč. Jen jsme 
původně chtěli do naší cílové 
destinace dojet symbolicky 
stopem, ale když už se 
poslední den sere všechno, 
tak tohle může plynule 
navázat, říkáme si. 

Jenže naše jediná jistota, 
Martin z BlaBlaCar, nám 
jízdu zamítnul, což jsme ani 
nevěděli, že jde. Takže jsme 
byli zase tam kde předtím 
– nemáme se jak dostat 
domů. Fuck it. Just fuck it.  
S vědomím, že se nebudeme 
vejít do budgetu jsme koupili 
další FlixBus za 18€. 

Ale jakmile jsme  
v pláštěnkách a beze slov 
došli na autobusové nádraží, 
tak se nám nálada rázem 
zlepšila. Věděli jsme, že tímto 
pro nás závod končí. Sami 
jsme se diskvalifikovali hned 
2x. Zkrátili jsme si celkovou 
dobu závodu, a ještě přesáhli 
rozpočet. Oproti minulým 48 
hodinám jsme se ale díky 
nějaké JISTOTĚ zase začali 
na věci koukat s nadhledem. 
Vzpomínali jsme na moc 

vydařených prvních 7 dní 
závodu. Začali si uvědomovat 
chyby, které jsme udělali  
a začali jsme si z nich dělat 
ponaučení, uvědomovali si, 
co udělat příště jinak, a co 
raději nedělat vůbec. 

Vystoupení z autobusu  
v Praze považujeme za úplný 
konec závodu. Závodu, který 
jsme sice prohráli, ale získali 
jsme spoustu nových zážitků 
a zkušeností, poznali jsme 
spoustu lidí, které bychom 
jinak nikdy nepotkali  
a dostali se na spoustu míst, 
které bychom jinak nikdy 
nenavštívili. Dostali jsme tak 
úplně všechno, pro co jsme 
si do X-Challenge šli.

DOSTALI JSME TAK ÚPLNĚ 
VŠECHNO, PRO CO JSME SI 
DO X-CHALLENGE ŠLI. 



EPILOG?

Odnesli jsme si fakt hodně zážitků a fakt 
hodně děkujeme všem, kdo nám v průběhu 

závodu pomohli.

Celkem jsme 
ujeli 3100 km. 
Z toho 2300 km 

stopem.  

Navštívili jsme  
7 zemí. 

(Česká Republika, Rakousko, Chorvatsko, 
Slovinsko, Itálie, Švýcarsko, Německo)

Celkem jsme 
utratili 205€.  

(193€ limit) 
Do *nálady na bodě mrazu* ale jen 106€. 

97€ nás stála cesta ze Zürichu domů.

Kuba přetáhl 
rozpočet o 1,2€, 

Sára o 11€.
(Pamatujete na kubův cheeseburger? ;) )



VYHRÁLI JSME PRVNÍ CENU ZA 
PSANÍ ZÁVODNÍHO REPORTU.

Toho, který právě teď držíte v rukou. :)

Zároveň se stala věc, kterou jsme neočekávali ani 
v tom nejhlubším snu. 







Autor :  Jakub Jarol ímek
jarolimekphotography.com

Fotografie: archiv, FB X-Challenge


