
         ,
,Jednoho dne jsem se probudil a bylo mi řečeno, že se mi pár věcí změní. Měli pravdu – změnil se mi život,, 

Na otázku ,,Proč ?,,
          toto odpovídám

             ,, Je to výzva ,,



Rád bych na svém příkladu lidem 
ukázal, že se dá bojovat



Denně se stane mnoho úrazů a havárií s různými následky. Lidé často zůstávají těmito tragédiemi velice poznamenaní a ne 
vždy jsou schopni novou situaci bez pomoci druhých zvládnout. Rozhodl jsem se proto těmto lidem pomoci a přesvědčit je 
svým přístupem k životu, že pokud je vůle, jsou schopni  dokázat víc, než si doposud mysleli. A protože věřím, že příklady 
táhnou, nabízím jim závodění.

Jmenuji se Richard Štěpánek. 

Spolupracuji s občanským sdružením Černí koně, která zaštiťuje horskou 

a nově i silniční cyklistiku handicapovaných.

Moje specializace je kategorie MTB- horská kola. 

Horským kolům se závodně věnuji od roku  2004. 

Můj handicap – chybějící levá horní končetina mě zařadil do kategorie C4.

Od roku 2011 je pořádáno oficiální mistrovství České republiky v MTB kategorie HANDICAP, 

kterého se pravidelně zúčastňuji.

V roce 2011 jsem ve své kategorii obsadil  třetí a v roce 2012 v téže kategorii druhé místo. 

 

Od roku 2013 se snažím svým působením  přibližovat, zviditelňovat a více 

seznamovat  širokou veřejnost  se sportem handicapovaných. Chci lidem na svém 

příkladu ukázat,  že  je možno postavit se na stejnou startovní čáru se zdravými 

lidmi a bojovat. Chci  tím podpořit všechny ty, kterým se díky úrazu změnil život, 

jejich možnosti vyžití, jak společenské, pracovní tak i sportovní. 

 

....... příklady táhnou.
                  ,,Jednoho dne jsem se probudil a bylo mi řečeno, že se mi pár věcí změní. 
                     Měli pravdu – změnil se mi život,, 



V roce 2013 jsem se postavil na start  jednoho 
z nejtěžších závodu MTB v Evropě. 

Obtížnost tohoto závodu je zdůrazněna již v nadpise: 

,,Craft  1000MILES adventure,, (www.1000miles.cz)

Je to závod bez zajištění, to znamená, že závodník si veškeré potřebné 

věci veze sám a není zde povolena  podpora  týmu.  Závod  má délku 

1000 mil (cca 1 700 km). Po celou dobu závodu se závodník sám 

stravuje, řeší si místo pro odpočinek nebo nocleh dle možností a pozice 

na trati. Obtížnost závodu  je podtržena i charakterem  tratě.  Start 

je v nejzápadnějším místě                                        Slovenska – Nová Sedlica a pokračuje přes Nízké Tatry, Malou Fatru, Hostýnské vrchy, Praděd, 

Kralický Sněžník,                                                                           Ještěd, atd. Trať tedy kopíruje státní hranici s Polskem a Německem, aby skončila v obci 

Skalná                                                                                                            nad Františkovými Lázněmi. Vybral jsem jen některé body, které ukazují, že 

                                                                                                                                                            tento závod si punc nejtěžšího závodu v Evropě  opravdu  

                                                                                                                                                                             zaslouží.  Závodník   se   řídí   přístrojem   GPS  a  díky   

                                                                                                                                                                                    tomuto   zařízení   je   sledováno i  dodržování 

                                                                                                                                                                                                              projetí určené trasy.  Podrobnosti 

i pravidla 

o tomto závodě 

jsou uvedeny na 

www.1000miles.cz.  Stejně tak se zde člověk více dozví 

o nástrahách a obtížnostech závodu.  Tento závod jsem zdárně                                                                                                     dokončil a dokázal celou trať 

absolvovat. Dosažený výkon měl nečekaný ohlas a lidé                                                                                  reagovali velmi pozitivně. Můj výkon zaujal 

i mnohá média.

Následovaly články v odborných časopisech, relace v rozhlase, přednášky a velký zájem 

široké veřejnosti. Pozitivní reakce byly zaznamenány i ze strany handicapovaných 

závodníků, kteří se na mně nyní obracejí s  různými dotazya často i se žádostí o 

pomoc. Na základě výsledku tohoto závodu vyšla i série článků v  časopise Velo, kde 

byla za pomoci šéfredaktora veřejnost seznámena, s čím se potýkají sportovci v oboru 

cyklistiky, kteří mají  různé handicapy (bez ruky, bez nohy, vozíčkáři, slepí ) a veřejnost 

se nestačila divit. Popravdě řečeno se divili i handicapovaní, kteří se potýkají s jiným 

druhem handicapu než jejich kolegové. Podařilo se tedy veřejnosti  tento sportovní 

život přiblížit a věřím, že to nejsou poslední informace o dané problematice.

I přes obtíže, nástrahy a nebezpečí, která jsou pro tento závod charakteristická, jsem 

se rozhodl absolvovat jej znovu. Reakce a lavina zájmu veřejnosti mi naznačila, že příklady opravdu táhnou, a že moje cesta je jednou z těch 

správných. 

Svým výkonem jsem se zapsal do České knihy rekordů jako první handicapovaný cyklista na světě, který se zúčastnil a dokončil nejtěžší  a nejdelší 

ultra maraton v Evropě.
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V  roce 2104 jsem tento závod absolvoval znovu, tentokrát s  ambicemi trochu více 

sportovnějšími, a to umístit se v polovině startovního pole. Obohacen o zkušenosti 

z  roku 2013 jsem trať dokončil zdárně i podruhé a ze 120 závodníků se umístil na 

38. místě, což byl nečekaný výsledek, zvláště, když jsem byl jediný handycapovaný 

startující. Reakce byly opět veliké. Následovaly články, besedy a vše se setkávalo se 

značným ohlasem veřejnosti. 

 

V roce 2015  jsem absolvoval sérií přednášek a se svým programem jsem navštívil 

i ozdravovny, kde se lidé po úrazech léčí, případně se vracejí do života s  nějakým 

druhem nerekonstruovatelného poškození. Současně  jsem začal navštěvovat i dětské 

domovy, kde v motivačních přednáškách ukazuji dětem, že se dá opravdu zvládnout cokoliv, a že záleží především na nich, jak se rozhodnou dál. 

Své zkušenosti a postřehy jsem  rozšířil o kategorii chodec-běžec a to rovnou v tom nejtěžším co evropský kontinent nabízí , a tím bezesporu  je 

závod 1000MILES adventure.  Na otázku proč , odpovídám:,,Je to výzva“. Stanovil jsem si cíl, a našel k němu cestu, která  měřila 500 mil.  To 

znamená 12 dní a 12 hodin zážitků, příběhů, radostí, bolestí, ale hlavně plno dobrodružství a napínavého vyprávění.

Rok 2016 znamená další pokračování mého příběhu - další cíle,  které by se mohly stát odrazovým můstkem nových inspirací a motivací pro další 

lidi. 

Letošní nové největší mety

· 22. ledna LH 24 - 24hodinový maraton na Lysé Hoře

· 18. února odlétám do Finska na 150km ultramaraton zasněženými pláněmi, kde teploty mohou dosahovat až -30 °C

· 5. července stanu znovu na startu toho nej. 1000miles adventure - závodu bez zabezpečení ovšem tentokrát na trati celých 1000 mil.

,,Je to výzva“



Nabídka spolupráce 

Nové výzvy, nové zkušenosti, nepoznané dobrodružství od kterého  se očekává nový motivační i přednáškový materiál, který může být motorem 

pro toho, který neví jak dál. 

Nová prostředí si žádají i speciální vybavení, které mi může pomoci dosáhnout stanovených cílů. S tímto oslovuji  případné zájemce o pomoc.  

Sponzory, kteří by mi mohli pomocti ať již finančně či materiální zabezpečením.

Nabízím propagaci Vaší firmy, popřípadě produktu, formou loga na svých závodních i tréningových dresech. Propagaci na 
přednáškách a zveřejnění na svých připravovaných webových stránkách. Přidání informací, článků, prezentací na sociální 
sítě, on-line seriály ze závodů doplněné reklamním sdělením s Vašimi produkty.  Další možností je uspořádání besedy pro Vaše 
zaměstnance , klienty.  Doufám, že zviditelnění Vašich produktů či Vaší firmy pomůže dobré věci. 

Děkuji za Váš čas věnovaný tomuto čtení, stejně tak děkuji za případnou pomoc.

Štěpánek Richard

93richard@seznam.cz

608 766 546





Tisíc mil jednorukého cyklisty Richarda Štěpánka



Král extrému cyklista Richard Štěpánek




