
2020





4. dubna - 30. listopadu 2020

Vrchařskou korunu pražskou získal každý cyklista, který zdolal v 
daném období všech 20 předepsaných vrcholů. O pořadí rozhodovalo 
datum a čas odeslání fotek.

Existovalo několik způsobů, jak VKP uchopit. Základní myšlenka byla 
ale vždy stejná. Plán trasy, start a cíl si určil účastník zcela sám. K 
mailu mohl připojit stručný příběh nebo prostě cokoliv, co ho napadlo a 
chtěl se o to podělit s ostatními účastníky.

Cyklisté se VKP účastnili na vlastní nebezpečí. Zasláním vrcholových 
fotografií dali organizátorům právo tyto fotografie použít ke 
zveřejnění.



VRCHOLY

https://mapy.cz/s/locazonoja



VRCHAŘSKÁ
KORUNA
PRAŽSKÁ

Stožár Libové Libčice

No. 1
00ffff Aqua Vertex

https://mapy.cz/turisticka?x=14.3660731&y=50.1934908&z=18&source=base&id=2221136

http://www.vrkopa.cz/

Rozhledna

215 m n. m.

2020

Libčice nad Vltavou 
Praha-západ
Středočeský kraj



VRCHAŘSKÁ
KORUNA
PRAŽSKÁ

Studený vrch

No. 2
0000ff Blue Vertex

https://mapy.cz/turisticka?x=14.0834636&y=49.8048800&z=17&source=base&id=2024855

http://www.vrkopa.cz/

Rozhledna

660 m n. m.

2020

Dobříš
okres Příbram
Středočeský kraj



VRCHAŘSKÁ
KORUNA
PRAŽSKÁ

Hornický skanzen Solvayovy lomy

No. 3
d2691e Chocolate Vertex

https://mapy.cz/turisticka?x=14.1485101&y=49.9766557&z=17&source=base&id=1835707

http://www.vrkopa.cz/

Skanzen

400 m n. m.

2020

Svatý Jan pod Skalou
okres Beroun
Středočeský kraj



VRCHAŘSKÁ
KORUNA
PRAŽSKÁ

Krušná hora

No. 4
bdb76b DarkKhaki Vertex

https://mapy.cz/turisticka?x=13.9298736&y=49.9631249&z=17&source=base&id=2026273

http://www.vrkopa.cz/

Rozhledna
Máminka
609 m n. m.

2020

Hudlice
okres Beroun
Středočeský kraj



VRCHAŘSKÁ
KORUNA
PRAŽSKÁ

Zřícenina kaple Povýšení sv. Kříže

No. 5
ff8c00 DarkOrange Vertex

https://mapy.cz/turisticka?x=14.8510695&y=50.1379846&z=17&source=base&id=1718720

http://www.vrkopa.cz/

Břístevská hůra

233 m n. m.

2020

Bříství
okres Nymburk
Středočeský kraj



VRCHAŘSKÁ
KORUNA
PRAŽSKÁ

Smetanova vyhlídka

No. 6
ff00ff Fuchsia Vertex

https://mapy.cz/turisticka?x=14.4521986&y=49.8484843&z=17&source=base&id=1897224

http://www.vrkopa.cz/

Vyhlídka

345 m n. m.

2020

Třebsín, Krňany
okres Benešov
Středočeský kraj



VRCHAŘSKÁ
KORUNA
PRAŽSKÁ

Pecný (Ondřejov)

No. 7
ffd700 Gold Vertex

https://mapy.cz/turisticka?x=14.7829541&y=49.9157521&z=16&source=base&id=2026282

http://www.vrkopa.cz/

Areál observatoře
Astronomického ústavu
545 m n. m.

2020

Ondřejov
Praha-východ
Středočeský kraj



VRCHAŘSKÁ
KORUNA
PRAŽSKÁ

Rozhledna Veselý vrch

No. 8
008000 Green Vertex

https://mapy.cz/turisticka?x=14.3432091&y=49.7447294&z=17&source=base&id=1720281

http://www.vrkopa.cz/

Rozhledna

489 m n. m.

2020

Chotilsko
okres Příbram
Středočeský kraj



VRCHAŘSKÁ
KORUNA
PRAŽSKÁ

Vyhlídka opata Zavorala

No. 9
4b0082 Indigo Vertex

https://mapy.cz/turisticka?x=14.4043622&y=49.7398658&z=17&source=base&id=1930414

http://www.vrkopa.cz/

Vyhlídkové místo
325 m n. m.

2020

Radíč
okres Příbram
Středočeský kraj



VRCHAŘSKÁ
KORUNA
PRAŽSKÁ

Rozhledna Špulka

No. 10
add8e6 LightBlue Vertex

https://mapy.cz/turisticka?x=14.8257139&y=49.7935049&z=17&source=base&id=1905940

http://www.vrkopa.cz/

Rozhledna

533 m n. m.

2020

Lbosín, Divišov
okres Benešov
Středočeský kraj



VRCHAŘSKÁ
KORUNA
PRAŽSKÁ

Rozhledna Líský

No. 11
90ee90 LightGreen Vertex

https://mapy.cz/turisticka?x=13.9161665&y=50.2445444&z=15&source=base&id=1891606

http://www.vrkopa.cz/

Rozhledna

415 m n. m.

2020

Líský
okres Kladno
Středočeský kraj



VRCHAŘSKÁ
KORUNA
PRAŽSKÁ

Bílá hora

No. 12
00ff00 Lime Vertex

https://mapy.cz/turisticka?x=14.3189663&y=50.0783160&z=17&source=base&id=2020476

http://www.vrkopa.cz/

Mohyla na
Bílé hoře
381 m n. m.

2020

Hlavní město
Praha



VRCHAŘSKÁ
KORUNA
PRAŽSKÁ

Zřícenina hradu Nový Hrádek

No. 13
808000 Olive Vertex

https://mapy.cz/turisticka?x=14.4707770&y=50.0200415&z=16&source=base&id=1702283

http://www.vrkopa.cz/

Zřícenina

293 m n. m.

2020

Hlavní město
Praha



VRCHAŘSKÁ
KORUNA
PRAŽSKÁ

Zřícenina Na Babě

No. 14
ffa500 Orange Vertex

https://mapy.cz/turisticka?x=14.3906494&y=50.1188435&z=18&source=base&id=1715107

http://www.vrkopa.cz/

Zřícenina

260 m n. m.

2020

Hlavní město
Praha



VRCHAŘSKÁ
KORUNA
PRAŽSKÁ

Výhled z křesla

No. 15
800080 Purple Vertex

https://mapy.cz/turisticka?x=14.2388235&y=49.9429178&z=18&source=base&id=2005655

http://www.vrkopa.cz/

Menhir Mořinka

385 m n. m.

2020

Mořinka
okres Beroun
Středočeský kraj



VRCHAŘSKÁ
KORUNA
PRAŽSKÁ

Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči

No. 16
ff0000 Red Vertex

https://mapy.cz/turisticka?x=14.2454676&y=50.1916483&z=17&source=base&id=2055584

http://www.vrkopa.cz/

Rotunda

285 m n. m.

2020

Zákolany
okres Kladno
Středočeský kraj



VRCHAŘSKÁ
KORUNA
PRAŽSKÁ

Klecanský háj

No. 17
4169e1 RoyalBlue Vertex

https://mapy.cz/turisticka?x=14.3991351&y=50.1735681&z=17&source=base&id=1979139

http://www.vrkopa.cz/

Vyhlídkové místo

240 m n. m.

2020

Klecany
Praha-východ
Středočeský kraj



VRCHAŘSKÁ
KORUNA
PRAŽSKÁ

Pomník císaře Karla VI.

No. 18
a0522d Sienna Vertex

https://mapy.cz/turisticka?x=14.7065073&y=50.2417015&z=17&source=base&id=1890576

http://www.vrkopa.cz/

Pomník

200 m n. m.

2020

Hlavenec
Praha-východ
Středočeský kraj



VRCHAŘSKÁ
KORUNA
PRAŽSKÁ

Boží skála

No. 19
c0c0c0 Silver Vertex

https://mapy.cz/turisticka?x=14.4984299&y=49.8900574&z=16&source=base&id=1911528

http://www.vrkopa.cz/

Vyhlídka

413 m n. m.

2020

Jílové u Prahy
Praha-západ
Středočeský kraj



VRCHAŘSKÁ
KORUNA
PRAŽSKÁ

Říp

No. 20
ffff00 Yellow Vertex

https://mapy.cz/turisticka?x=14.2892592&y=50.3862566&z=17&source=base&id=2026235

http://www.vrkopa.cz/

Rotunda sv. Jiří
a sv. Vojtěcha
455 m n. m.

2020

Mnetěš
okres Litoměřice
Ústecký kraj
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5. 4. 2020

První víkend letošní VrKoPy = první držitel v roce 2020. Pozici číslo 1 
z posledních dvou let obhájil Karel Fišer, člen realizačního týmu VKP. 
Gratulujeme!

Karel v neděli odpoledne podal stručný report:

Ahoj Ondro, posílám svoje fotečky. Objeto na dvě kola bez přiblížení. 
Večer nebo zítra ještě pošlu report.

Ještě jednou veliká gratulace čtyřnásobnému držiteli VKP a těšíme se 
na podrobnější zprávu.





Ahoj,

po víkendu jsem se dal trochu dohromady a píšu report z téhle zábavné akce, která v době 

nouzového stavu zpestří izolaci.

Nejdřív suchá data:

VKP 2020 od prvního do posledního vrcholu: 450 km za 41 hodin.

Celkem z domu zpět domů: 541 km, 47 hodin, 8 800 výškových metrů. Čas v pohybu 34 hodin.

Jak to zpracovat nechám na Tobě, nechci se protěžovat, ale potěší mě, když se to objeví na webu 

nebo i na facebooku. Ale je to dlouhý. Časem to dám i na svůj web, tak jestli to nebudeš chtít 

dát na facebook vůbec, hodim aspoň odkaz za sebe do komentářů, i to může stačit. Díky Ondro, 

jsem moc rád, že můžu spolupracovat na tomhle projektu. Diplom mailem hned, jak je jasné 

pořadí, je super řešení. Potěšilo mě to a má to větší smysl, než skoro za rok. A aspoň je 

nebudeš muset tisknout a posílat. Karel

PS: ještě přikládám gpx záznam, kdyby měl někdo zájem, a teď už můžeš číst.

Vzhledem k zákazu shromažďování, uzavření restaurací a omezení prodejen jsem se rozhodl 

maximálně se o sebe postarat a naplánoval jsem si objet vrchařskou korunu na dvě kola se 

zastávkou doma, sbalil si veškeré jídlo, co budu potřebovat, a dostatek vody, abych se nemusel 

nikde zastavovat na nákup. Trasu jsem nezvolil ani nejkratší, ani nejjednodušší, nakonec

mi ani nešlo o to, objet ji co nejrychleji, spíš si to víc užít, když se teď kvůli omezením na kolo 

tolik nedostanu.

V pátek 3. 4. jsem to v práci, teda v home-office, zabalil brzo, pořádně se najedl a šel si 

odpoledne lehnout. V devět večer jsem vyrážel na kole z Prahy na vzdálenou Špulku až za 

Benešov. V klidu, času jsem měl celkem dost. Cestou jsem křižoval naplánovanou trasu, tak 

jsem si tam odložil v lese nějaké věci, jídlo a vodu. Těžký batoh už mě tlačil. Na Špulce jsem

si dal před půlnocí svačinu, minutu po půlnoci, jak je psáno v propozicích, začíná Vrchařská 

koruna pražská, tak jsem se vyfotil a vyrazil na svou jízdu. Vrchol Pecný, který následoval, 

dobře znám. Několikrát už jsem tam byl a v roce 2017 jsem se tam i fotil do VKP s radarem. 

Tentokrát byla na radar moc tma, tak jsem se vyfotil alespoň s cedulí geodetické observatoře. 

Na přejezdu na Boží skálu u Jílového jsem si vyzvedl odložený balíček a spořádal další svačinu.



Smetanova vyhlídka byla kvůli zákazu shromažďování uzavřena, tak jsem se vyfotil o několik 

stovek metrů dřív u závory. Byla ještě tma, tak by tam stejně nebylo nic vidět. Hned za 

vyhlídkou po žluté je Smetanova studánka, která je podle mě mnohem zajímavější než ona 

vyhlídka. Tam jsem doplnil zásoby vody, která mi vydržela až do Hudlic u Berouna. Při 

rozbřesku jsem byl na vyhlídce Aleše Zavorala, kde je pěkný kříž a výhled na další z meandrů 

Vltavy.

Na druhém břehu Vltavy jsem se vyfotil u zavřené rozhledny na Veselém vrchu a pokračoval 

dlouhým přejezdem do Brd. Oni to vlastně Brdy nejsou, jsou to Hřebeny a Studený vrch se 

zděnou rozhlednou je jejich nejvyšší horou. Kolem Vraní skály, která byla ve vrchařské koruně 

loni, jsem si zavzpomínal na proraženou duši, a byl jsem rád, že tentokrát mám horáka bez 

duší a také bez defektu. Krušná hora s dřevěnou rozhlednou Máminka už nebyla daleko. Před 

Berounem jsem prahnul po jídle v prášku (Mana), na které ovšem potřebuji vodu, která se mi už 

nedostávala. V Hudlicích mě zlákal vodovodní kohoutek před Hřbitovem a lavička na slunci.

Nacpal jsem se k prasknutí a plný sil pospíchal do Svatého Jana pod Skalou. Na vyhlídku, která 

ční nad vesnicí mám z VKP 2018 také neblahé vzpomínky, při sjezdu z ní jsem si tenkrát zlomil 

záprstní kůstku. Tentokrát jsem jel nahoru, takže pád nehrozil.

Hned za vyhlídkou jsou Solvayovy lomy, kde bylo příliš lidí i na běžný provoz, neřku-li v době 

zákazu shromažďování. Roušku jsem měl ale v pohotovosti, tak snad proběhlo vše v pořádku. 

Jako desátý vrchol jsem navštívil menhir nad Mořinkou. Je tam docela ostrý kopec, který jsem si 

po 245 km rád vyšlápl, při představě solidního posezení v betonovém křesle. Doma už na mě 

čekala parádní večeře, tak jsem se nikde nezdržoval a pádil za svou drahou. Nacpán jsem využil 

sprchu a na hodinu i měkkou postel.

  



Vstávat a cvičit. V děvět večer, když se všichni přírodychtiví vrátí do svých izolací, jsem vytlačil 

kolo na hrádek krále Václava IV. v Kunratickém lese. Též to tam dobře znám ze svých trailových 

vyjížděk. Mám to hned za barákem. Přes Prahu jsem jel schválně v noci, abych se vyhnul 

velkému počtu lidí, což se celkem povedlo, roušku jsem musel nasazovat jen zřídka.

Na Bílé hoře poblíž letohrádku Hvězda, nebylo už nikde ani pěšáčka. Mrtvo jako po boji. Na 

zřícenine Baba, která je nad Podbabou, jsem si všiml, že mi nějak dochází baterie v čelovce. 

Zvláštní, bral jsem si doma druhý, plně nabitý akumulátor. Ten starší. Chyba. Stářím mu došla 

kapacita a vydržel na slabé svícení jen dvě hodiny. Naštěstí jsem měl záložní slabé světlo na 

řídítka, které mi stačí, když jedu po osvětleném městě. Rozhodl jsem se, že to zkusím, kdyžtak 

pojedu pomaleji.

Navíc svítil měsíc, tak jsem mohl občas do kopce zhasnout úplně. Vltavu jsem přejel přes most v 

Řeži a na vyhlídku u Klecan jsem trefil i potmě. Znám to tam též velmi dobře. Zpět přes Řežskou 

lávku a už jsem stoupal na úplně novou vyhlídku Libové Libčice.

Tu naopak neznám vůbec, protože ji tady studenti ČVUT postavili teprv loni. Začalo mrznout a já 

jsem řešil další problémy, tentokrát s baterií mobilu, který používám s aplikací mapy.cz k 

navigaci. S pomocí powerbanky jsem nakonec mobil rozchodil, takže krize zažehnána a mohl 

jsem pokračovat do Zákolan na Budeč. Cestou jsem si rozmyslel, že asi není dobrý nápad jezdit

příliš terénem, protože světlo na řídítkách je nedostatečné a čelovka přestala svítit úplně. Zvolil 

jsem tedy náhradní trasu po silnici přes Slaný. Unaven a vymrznut jsem se nějak nemohl 

nabudit a začal jsem dělat blbosti. Na úplně jasné křižovatce jsem odbočil špatně, nebyl jsem 

schopný naštelovat navigaci, aby mě vedla náhradní trasou a vždycky, když jsem zastavil, jsem

i na pár minut usnul. Ale musel jsem se hýbat, abych nezmrz, tak jsem se nějak přesunul až na 

rozhlednu Líský. Tam už vykouklo Slunce a já se konečně rozhýbal. Na Říp jsem dojel už krásně 

prohřátý v devět ráno, na celém kopci takhle po ránu asi jen pět lidí, takže paráda. To mě 

nabudilo na maximum, kolem Labe už jsem svištěl bez jakýchkoli problémů. U pomníku Karla 

VI. a sv. Huberta bylo nashromážděno tolik lidí, že jsem musel vyčíhat moment, kdy se budu 

moct sám vyfotit. Ono vůbec v lesích kolem Čelákovic bylo takhle v neděli odpoledne mraky lidí. 

Většina s rouškou, já také, ale příjemně mi nebylo.



Zbýval ale poslední vrchol, zřícenina Kaple u Bříství, kam už jsem dojel 

z posledních sil. Potřeboval jsem dojíst poslední svačinu a trochu 

odpočinout. Během odesílání všech 20 fotek, které jsem za poslední 

dva dny nasbíral, jsem i několikrát na slunci usnul, a po hodině měl 

konečně vyřízeno.

Ale aspoň jsem si parádně odpočinul a na posledních 40 km domů ještě 

našel sílu. Čekala mě další parádní večeře a skvělý pocit z hezké 

vyjížďky.







8. 4. 2020

Držitel VKP 2020 No. 2 _ Patrik Bartík

Gratulujeme!

Ahoj, včera odpoledne jsem zkompletoval všechny vrcholy, první 2 dny 
jsem jel s přítelkyní bližší vrcholy, vzdálenější jsem objel sám, s 
přespáním venku. Později napíši report.
Patrik Bartík









12. 4. 2020

Držitel VKP 2020 No. 3 _ Petr Holička

Gratulujeme! Petr patří mezi legendy projektu VKP. Je pravidelným 
účastníkem od prvního ročníku v roce 2017 a tímto dnem se stal 
čtyřnásobným držitelem VrKoPy.

Zdravím Ondro,
hlásím splněno pro letošní rok ;) foto přikládám v příloze. Dnes jsem 
zdolal poslední 4 místa. Podrobnější report pošlu zítra. Měj se fajn a 
ať se daří, s pozdravem
Petr





Držitel No. 3 _ Petr Holička nám poslal slíbené "vyprávění".

Start vrchařské koruny jsem letos nějak zaspal, vzhledem ke karanténě mi to nějak došlo až v 

okamžiku, kdy jsem na Facebooku zjistil, že Karel potřetí stanul na příčce nejvyšší. Vzhledem k 

hezkému počasí které téměř celý duben vládne, jsem si řekl, že si korunu zajedu o Velikonocích. 

Ale nakonec jsem čekat nevydržel a podnikl jsem takové dva malé "prology" už v týdnu, kdy 

jsem si projel nejbližší místa k mému bydlišti na Zbraslavi.

1. vyjížďka, středa 8.4. (53 km, převýšení 909 m) - 2 vrcholy

První prolog. Vyrazil jsem po homeoffice, po rovině přes Černošice do Letů, a odtud výživné 

stoupání na Mořinku. Zde zajížďka k menhiru a křeslu, pak ještě kus stoupání přes Mořinu a 

okolo lomu Velká Amerika, do Bubovic, a nedalekému druhému "vrcholu" Solvayovy lomy. Zde 

jsem byl poprvé.

2. vyjížďka, čtvrtek 9.4. (58 km, převýšení 848 m) - 2 vrcholy

Prolog číslo dvě. Opět start po homeoffice po 17h cca na 2 a půl hoďky. Tentokrát jsem to 

nabral směr Jílové u Prahy na Boží skálu, a pak směr Krňany ke Smetanově vyhlídce. Ta byla 

bohužel vzhledem k nouzovému stavu uzavřená. Obě dnešní místa jsem ale už znal z dřívějška.

3. vyjížďka, pátek 10.4. (151 km, převýšení 2451 m) - 4 vrcholy

První ostrý start. Bohužel se mi povedlo se vykopat z domu až v poledne. Přes Jesenici, Velké 

Popovice a Hrusice jsem mířil do Ondřejova k prvnímu dnešnímu vrcholu, plán bylo "spodem" 

pokračovat na západ a posbírat co nejvíce vrcholů, s přáním skončit alespoň na Krušné hoře. Což 

se ale ukázalo jako dost ambiciózní nápad. Nakonec jsem byl rád když jsem posbíral postupně 

rozhlednu Špulku (tu jsem si oblíbil tuším v předloňském ročníku), přes Benešov a Neveklov pak 

už směr Slapy na vyhlídku opata Zavorala, a pak směr Mokrsko a na rozhlednu Veselý vrch. 

Čtvrtý dnešní vrchol. Bylo už 19h, a tak jsem se zde rozhodl, že to tu pro dnešek zabalím. 

Následoval ještě asi 10km dojezd do Štěchovic, a odtud ještě přes 15km rovina na Zbraslav. 

Zpětně mi tenhle den přišel jako nejnáročnější. 



4. vyjížďka, sobota 11.4. (216 km, převýšení 1921 m) - 8 vrcholů

Taková atypická etapa, kdy první pořádné stoupání (na Říp) přišlo až po 120km relativní 

placky. Povedlo se mi vyrazit už v 9h ráno, sluníčko, celý den přede mnou. Modřanskou roklí 

jsem nejprve zamířil do Kunratic a zdolal zříceninu Nový hrádek, asi nejbližší bod co mám z 

domova. Po včerejších 151km jsem byl zvědavý, jak mi to pojede, ale úvodních 120km bylo 

vážně rovinatých, takže nebyl větší problém. Z Kunratic jsem směřoval na východ, přes 

Průhonice, Uhříněves, Úvaly, cesta příjemně letěla. U Starého Vestce jsem zdolal snad jediný 

kopeček v širém okolí, na němž je zřícenina kaple Povýšení sv. Kříže. Odtud přes Přerov nad 

Labem a Čelákovice do Hlavence k pomníku císaře Karla VI. Tady jsem si dal krátkou pauzu a 

svačinu, a následoval poměrně dlouhý přesun přes Mělník pod Říp. Za Mělníkem na mě přišla 

menší krize v postupném stoupání do obce Rovné. Vzhledem ke sluníčku a volnému dni jsem se 

obával že bude na Řípu "Václavák", ale nakonec to celkem šlo. Na vrcholu jsem se fotil asi v 

16h, dnešní čtvrtý. A nastalo zvažování co dál. Lákalo mě pokračovat na západ na rozhlednu 

Líský a zbavit se tak asi nejodlehlejšího vrcholu, ale na to mi přišlo že už nemám dostatek času. 

Zvítězila tedy varianta nabrat cestu jižně směr Velvary a posbírat co nejvíce vrcholů poblíž 

Prahy. Postupně jsem tedy zdolal krpál v Zákolanech k mojí oblíbené rotundě na Budči, přes 

Tursko do Libčic ke stožáru Libové Libčice. Pak do Řeže, přejet na druhý břeh Vltavy do Husince, 

vyjet kopec do Klecan, a v Klecanském háji se vyfotit na vyhlídce s křížkem na zákrutu údolí 

Vltavy. Půl osmé večer, začínalo se šeřit, tlačil mě čas. Sjel jsem zpět do Řeže na západní břeh 

Vltavy, a po něm jsem dojel přes Roztoky na Podbabu. To už byla tma, a já se chystal vyškrábat 

na zříceninu na Babě a doufal, že tam v té tmě bude ještě co vyfotit. Bohužel jsem zvolil dost 

přímočarou neznačenou cestu, krpál jak blázen, kam byl problém kolo byť jen vytlačit. No ale 

podařilo se, zřícenina byla navíc hezky nasvícená, a nabízel se do ní hezký výhled na večerní 

Prahu. Sjezd dolů k Vltavě, myšlenku zajet ještě na Bílou Horu jsem zavrhl, chtěl jsem už domů, 

8 vrcholů dnes stačilo. Čekal mě ještě dojezd přes Bubeneč na Malou stranu a od Rudolfina 

podél vody na Zbraslav. Doma v 22h s krásnými 216km na tachometru. 



5. vyjížďka, neděle 12.4. (188 km, převýšení 2283 m) - 4 vrcholy

Poslední etapa. Start před půl 11, s cílem navštívit zbývající 4 vrcholy. Nejprve jsem podél 

Vltavy dojel na pražský Újezd a odtud první stoupání na Strahov, a přes Ladronku na Bílou 

horu. První vrchol, to bylo rychlé. Ale čekal mě celkem dlouhý přejezd na Kladensko, přes Zličín, 

Unhošť, až za Slaný. Za obcí Kačice byla cesta hodně rozmarná, stále nahoru a dolu, člověk něco 

vyšlapal, a hned zase spadl do hlubokého údolí, a znovu nahoru. O to víc s vědomím, že se tudy 

budu i vracet. Po cestě mě zaujala obec Hvězda na silnici č.16 mezi Krušovicemi a Slaným, 

pěkný název. Konečně jsem dorazil ve 14:15 k rozhledně Líský, poblíž jsem si pak dal i svačinu. 

A znovu tedy krkolomný návrat do Kačic, po jídle ale cesta celkem odsýpala. Z Kačic jsem jel 

přes Lány, odtud už cestu dobře znám. Sjezd do Nižboru, a zde cca 15 minutová pauza, zlákalo 

mě otevřené okénko, kde jsem si dal vychlazené pivo a malinovku. Oboje zasyčelo jak nic. 

Ostatně energie se hodila, čekal mě stoupák z Nižboru přes Nový Jáchymov na rozhlednu 

Máminka na Krušné hoře, tedy cca 400 výškových metrů Zde před 18h foto, strmý sjezd přes 

Svatou do Zdic, a vzhůru na Hostomice vstříc poslednímu vrcholu. Stoupák z Hostomic na 

Studený vrch už bolel, ale nahoře ani noha, zapadající sluníčko, klid. Půl 8 večer, foto, hotovo ;) 

Krátká svačina a cca 35km cesta domů. Udělala se celkem zima, tak jsem na to pořádně šlápnul 

abych se zahřál, cesta na Řevnice je navíc víceméně pořád z kopce, takže to rychle letělo. Z 

Řevnic pak už rovinka na Černošice a Zbraslav, doma jsem byl v 21:20. Zasloužená sprcha a 

jídlo.



Celkově tedy 5 vyjížděk s celkovým nájezdem 667 km a převýšením 8 400 m.

Letošní ročník byl kompletně bez přiblížení, vše jsem si odjezdil sám.

Moc děkuji organizátorů, bylo to super!

Ať se vám daří a za rok zase znovu,

s pozdravem

Petr







13. 4. 2020

Držitel VKP 2020 No. 4 _ Karel Andrle

Gratulujeme!

Ahoj,
včera večer jsem sebral poslední vrchol z letošního ročníku. Startovali 
jsme v pátek ráno s bráchou v Praze a další vrcholy jsme objížděli po 
směru hodinových ručiček. Trošku se v nás mlelo jak moc závodně to 
pojmout, ale vezli jsme si spacáky, tak nakonec to byly na pohodu dvě 
noci pod širákem. Brácha kvůli bolesti kolene "odstoupil" na 310. km 
a dojede to později. Celkem tedy cca 500km a 7300m převýšení za 60 
hodin, z toho jízda 30 hodin. Díky organizátorům za pěkný projekt!
Karel









17. 4. 2020

Držitel VKP 2020 No. 5 _ Drahomír Koudelka

Gratulujeme!

Ahoj, posílám fotky a souhrn mého snažení:

1. Den 11.4.2020 _ 149,69km - 2535m - 8:01:31 = 4 vrcholy
- Boží skála
- Smetanova vyhlídka
- Veselý vrch
- Vyhlídka opata Zaorala
Den byl celkem v pohodě, jen jsem vyjel pozdě a po Zaoralovi, kde jsem podkal dva VrKoPáky, 
mě začal tlačit čas. Takže jsem jel domů.

2. Den 12.4.2020 _ 66,43km - 1183m - 3:36:17 = 2 vrcholy
- Ondřejov Pecný
- Špulka
Oddychovka s domácím Ondřejovem a na Špulku po špatné paměti. Jo co není v hlavě, musí být 
v nohách.

3. Den 14.4.2020 _ 108,33km - 1957m - 6:48:55 = 4 vrcholy
- Studený vrch
- Výhled z křesla
- Hornický skanzen
- Krušná hora
TOP den. Neznámý terén a moje obavy ze špatné samo-navigace se nevyplnil. Na bufetu v 
Králově Dvože u Hladového okýnka s Tomášem Hanákem.

4. Den 15.4.2020 _ 148,29km - 1996m - 8:18:27 = 5 vrcholů
- Rotunda sv. Petra a Pavla
- Liský
- Říp
- Vyhlídkové místo
- Stožár Libové Libčice
Pozdní výjezd, protivítr na 50 km, neumění se vyhnout Slanému bylo vykoupeno sjezdem z Řípu 
po červené, zastavil jsem se až v Kralupech, časová tlačenka mě zastavila.

5. Den 16.4.2020 _ 57,60km - 988m - 3:36:05 = 3 vrcholy
- Zřícenina hradu Nový Hrádek
- Bílá hora
- Zřícenina Na Babě
Za odměnu se „projet“ Prahou…, ale i po nějakých trailech kolem Baby

6. Den 17.4.2020 _ 108,7km - 486m - 6:02:19
- Pomník Císaře Karla
- Zřícenina kaple Povýšení sv.Kříže
Už to bylo na pohodičku, k tomu Kříži nějaký ultra krpál…

Závěr: 
6 dnů je +1 den oproti plánu, celkem  639,04 km, tedy dost km navíc na vrub mojí navigace, 
9145 m jsou asi standard, čas zhruba 36h, ten jsem nehnal. Zásadní kolaps žádný, ani defekt. 
Takže jsem si to užil. Díky organizátorům a Pedálu zdar!

Drahomír









19. 4. 2020

Držitel VKP 2020 No. 6 _ Martin Kotora

Gratulujeme!

V prvom rade chcem podakovat organizatorom Prazskej vrcharskej 
koruny, pretoze prekonat vsetkych 20 vrcholov som sa uz snazil 
posledne dva roky ale bohuzial neuspesne a nikdy sa mi to nepodarilo 
dokoncit cele. Tento rok som uz bol psychicky aj fyzicky pripraveny a 
preto som vedel, ze mi nebrani nic tomu aby som prvykrat uspesne 
dokoncil vrcharsku korunu celu. A je to tu. 
Jazdil som podla casovych moznosti, ktore som mal, pocasie mi vyslo 
kazdy den krasne slnecno takze idealne podmienky na cyklistiku. Bez 
defektu cela trasa. 
Najvacsie blaznovstvo bol posledny den, kde som prekonal svoj osobny 
rekord a pokoril som konecne hranicu 154km v jeden den. Veď som aj 
vecer tak vyzeral, skoro som zomrel. 
Celkom dohromady natočeno 602 km, čas strávený na biku cca 49 h s 
prevýšením 7547m.

1.
- Vesely vrch
- Vyhlídka opata Zaorala
- Špulka
- Pecný
2. 
- Rozhledna Líský
- Krušná hora
- Solvayove lomy
3.
- Zřicenina kaple Povýšení sv. Kříže
- Pomník císaře Karla IV.
4. 
- Říp
- Rotunda sv. Petra a Pavla
- Stožár Libové Libčice
- Zřicenina hradu Nový Hrádek
5. 
- Boží skála
- Smetanova vyhlídka
- Výhled z křesla
- Bílá hora
- Zřicenina Na Babě
- Klecanský háj

Zaver chcem venovat rozluceniu sa so svojim strojom bike NANO, ktory 
mi krasne sluzil 8 rokov a zazili sme toho dost. Niekolkokrat som ho 
rozobral a slozil do srubky a preto som rad aj zato ze sme poslednu 
jazdu absolvovali na prazskej vrcharskej korune. 









23. 4. 2020

Držitel VKP 2020 No. 7 _ Vašek S

Gratulujeme!

Ahoj,
posilam sve fotky do meho letosniho prvniho rocniku teto souteze a 
musim rict, ze i kdyz jsem ze zacatku neveril, ze by me to mohlo 
motivovat, opak byl pravdou a podarilo se mi objet vsechny vrcholy 
postupne pri cestach z Prahy ruznymi smery za necele tri tydny. 
Chvalim vyber vrcholu, na vetsine z nich jsem nebyl i vzdalenost - 
takovy Lisky nebo Spulka byly opravdu vyzva a nekdy i trosku 
planovani s vlakem. Celkem najeto necelych 600 km.
Diky tvurcum za dobry napad a organizatorum! :)
Vasek S.









25. 4. 2020

Držitel VKP 2020 No. 8 _ Jan Blecha

Gratulujeme!

Ahoj, dneska jsem dokončil vaši Vrchařskou koruna pražskou. Byla to 
sranda, nějaký řádek o svých pocitech napíšu později. Zatím s Díky a 
pozdravem Honza.

Honza, držitel No. 8, nám poslal slíbených pár řádků ke svému 
putování:

Ahoj, 25.4. jsem dokončil Vaši Vrchařskou korunu pražskou 2020. Byla 
to velká inspirace a motivace tak bych tímto rád složil velké díky 
organizátorům. Poté, co to Karel Fišer (blázen :-) ) objel za 1 den, 
trochu mě to nakoplo a rozhodl jsem se to pojmout maličko odlišně a 
zkusit si výlety maličko zpestřit. Současné cyklostezky mají tendenci 
stát se asfaltovými tepnami pro bruslaře a vycházkáře, a tak jsem se 
rozhodl vyhnout cyklostezkám a silnicím na prvním místě. Tak jsem 
99% objel po pěších turistických stezkách a maximálně si užil veškerý 
terén, který k horskému kolu tak trochu patří (kameny, kořeny, písek, 
bláto, hrabanka a jiné), zejména pak nevyhýbat se kopcům, že :-). 
Smyslem bylo, aby mě to maximálně bavilo a naplnilo. Využil situace a 
na některé výlety jsem vzal přítelkyni, bráchu, kamarády či své 50+ 
rodiče. Po 36 hodinách v sedle, 9ti výletech, 600 km a téměř 13 000 
nastoupaných metrech (dle Sports Tracker, mapy.cz ukazují bezmála 9 
000m) jsem dokončil celou výzvu s pocitem, že tohle opravdu za to 
stálo. Díky organizaci ještě jednou za krásné a neznámé cíle, super 
pocit mít „naplánované cíle“. https://mapy.cz/s/pamovopeca
Jan Blecha









2. 5. 2020

Držitel VKP 2020 No. 9 _ Martin Lesage

Gratulujeme!

Ahoj, diky za super motivaci! Na zdolání jsem potřeboval 9 vyletu, 
naslapat 875 km, vyjet 12 km do vysky a stravit paradních 47 hod a 
11 minut v sedle kola :-)))
Díky a tesim se na dalsi :-)
Martin









7. 5. 2020

Držitel VKP 2020 No. 10 _ Dalibor Chadima

Gratulujeme!

Dobrý večer,
tak se mi to podařilo dorazit. Pojal jsem to hvězdicově jenom na kole.

km v.m.
15 52,92 580 6. duben 2020
03 51,75 553 7. duben 2020
12,14 47,42 528 8. duben 2020
13 42,2 436 9. duben 2020
17,01 63,26 739 12. duben 2020
06,19 82,39 1138 16. duben 2020
05,18 118,3 621 18. duben 2020
04 86,37 1273 23. duben 2020
20,16 112 1171 26. duben 2020
02 102,4 1079 28. duben 2020
11 108,7 919 30. duben 2020
10,07 130,5 1619 3. květen 2020
08,09 143,6 1973 7. květen 2020

1141,81 12629









8. 5. 2020

Držitel VKP 2020 No. 11 _ Jiří Brych

Gratulujeme!

Zdravím, posílám 20 fotek na důkaz splnění ;) myslím, že jsem první, 
kdo to dal na beranech ;)
Jirka Brych

Edit VKP: Ano, potvrzujeme Jirkova slova :-)









8. 5. 2020

Držitelka VKP 2020 No. 12 _ Šárka Holoubková

Gratulujeme první držitelce v letošním ročníku VrKoPy!

Ahoj Vrkopáci,
zdravím všechny organizátory a velké díky za skvělou akci. O Vrkopě jsem se dozvěděla už loni, 
ale tož se přiznám, že se mi do toho moc nechtělo, na kopce jsem si nevěřila , však z toho bolí 
nohy ne? Ale když člověk zvládne skotskou West hightland way na kole, kdy polovinu času sedí 
kolo na rameni, tak mě nějaká pražská dvacítka nemůže překvapit. No a když na mě letos 
vyskočili první držitelé letošní dvacítky, tak jsem oprášila kolo, namasírovala nohy a vydala se 
na odpolední vyjížďku na Vyhlídku z křesla. Napsala jsem si perfektní trasu na papír, po jaké 
cyklo pojedu, do jaké odbočky, nemůžu se nikde ztratit. No a protože jsou české cyklotrasy 
občas značené, jak jsou značené, tak jsem tak pětkrát zabloudila, cyklotrasy nebyly zase tak 
cyklosjízdné a s vybitou baterií, 2 km před cílem jsem to otočila a byla ráda, že trefím domů. 
Tahle by to tedy nešlo Šárino! Doma jsem prohledala šuplíky a našla powerbanku, na nosič 
připevnila brašnu na svačinku a náhradní duši (co kdybych přeci jen poprvé v životě píchla že), 
dopředu si naplánovala výlety a v pátek 17. dubna vyrazila na první z výletů. Jelikož mi od 
pondělí začala pokoronová práce, tak jsem další výlety musela přeplánovat na odpolední krátké 
trasy, až jsem nakonec mohla jezdit jen o víkendech. A tak mě strašně štvalo (fakt že jo), že 
jsem minulou neděli dojela můj devatenáctý vrchol a na ten poslední dvacátý jsem musela týden 
čekat. Na výlety jsem jezdila za každého počasí, takže jsem se domů občas vracela celá 
promrzlá nebo neschopná chodit po téměř stokilometrových výletech. To jsem si lehla na koberec 
a myslela, že tam přespím, o jakémkoli uklízení ani nemluvím. Vlastně si nevybavuji, že bych 
vůbec nakrmila kočky. Některé trasy jsem jezdila sama, na jiné jsem si půjčovala parťáky. Další 
problém nastal, když jsem na první vrchol vyjela sama a nikdo tam nebyl. Já totiž neumím fotit 
selfie, nevím jak u toho vykroutit ruku. Ale většinou se mi do desátého pokusu podařilo mít na 
fotce sebe i vrchol, Kolik že jsem toho tedy najela? Skoro 900 km a něco málo přes 8500 
výškových metrů (už mě zase bolí nohy při těch vzpomínkách). Některé trasy jsem jezdila z 
domu, ty popracovní jsem se přibližovala buď metrem nebo vlakem. Ještě jednou velké díky! 
Šárina

17.4. Smetanova vyhlídka, Boží skála (58 km, 871 m)
18.4. Výhled z křesla (pokus druhý), Solvayovy doly (75 km, 726 m)
19.4. Nový hrádek (18 km, 89 m), no jo máme to za rohem
20.4. Bílá hora, Na babě (46 km, 446 m)
21.4. Vyhlídkové místo Klecánky (63 km, 373 m)
22.4. Rotunda sv. Petra a Pavla, Stožár Libové Libčice (56 km, 643 m)
23.4. nikam nemůžu, po práci musím na veterinu, jinak bych nemusela čekat týden na ten 
poslední vrchol :( 
24.4. Krušná hora (42 km, 751 m)
25.4. Pecný, Rozhledna Špulka (80 km, 1252 m)
26.4. Pomník císaře Karla VI., Zřícenina kaple povýšení (61 km, 302 m)
1.5. Vyhlídka Veselý vrch, Vyhlídka opata zavorala a jedna třešeň (66 km, 941 m)
2.5. Hora Říp (95 km, 633 m) - praotče Čechu, ten strmý krpál, který mapy uvedly jako "pro 
horské kolo sjízdný" ti nikdy neodpustím!
3.5. Rozhledna Líský (94 km, 660 m)
8.5. Studený vrch (102 km, 981 m)

PS: Text jsem si napsala před poslední vyjížďkou, abych, až se po sto kilometrech vrátím mohla 
narhát poslední fotku a odeslat to. A víte co? Já jsem to kolo dvakrát píchla (přední i zadní!) 
Tím bych chtěla poděkovat všem cyklistům, kteří mi s tím pomáhali. A taky bych chtěla 
poděkovat těm třem cyklistům, 2 km od cíle za všechny ty panáky. Ty dneska bodly, mám toho 
plné kecky :D









9. 5. 2020

Držitel VKP 2020 No. 13 _ Petr Petrilak

Petr se do VrKoPy zapojil již potřetí. A letos to zvládl dříve než syn. 
Gratulujeme!

Hezký den,
zasílám foto vrcholů letošní vrchařské koruny. Vrcholy jsem zdolal ve 
čtyřech etapách. Tři jednodenní a jedna s přenocováním.
I. etapa - severovýchodní vrcholy, najeto 71 km, nastoupáno 374 v.m.
pomník císaře Karla VI.
zřícenina kaple Povýšení sv.Kříže
II.etapa - severozápadní vrcholy, 177 km, 1910 v.m.
zřícenina Na Bábě
památník bitvy na Bílé hoře
rotunda sv.Petra a Pavla na Budči
rozhledna Líský
hora Říp
stožár Libové Libčice
Klecanský háj
III.etapa - jihovýchodní vrcholy, 129 km, 1745 v.m.
Pecný (Ondřejov)
rozhledna Špulka
zřícenina hradu Nový Hrádek
IV.etapa - jižní a jihovýchodní vrcholy, dvoudenní putování, 243 km, 
3294 v.m.
Boží skála
Smetanova vyhlídka (možná jedna z posledních možností se tam zajít 
podívat, místní majitelé pozemků tam stavějí plot)
vyhlídka opata Zavorala
rozhledna Veselý vrch, bivak
Studený vrch
Krušná hora
Hornický skanzen Solvayovy lomy
výhled z křesla nad Mořinkou.

PS: letos sem to zvládl dříve než syn.

S pozdravem PETRILAK Petr









9. 5. 2020

Držitel VKP 2020 No. 14 _ Jiří Nagy

Gratulujeme! Držitel číslo šest prvního ročníku VrKoPy se zapojil také 
letos.

Ahoj Vrkopáci,
u pomníku císaře Karla VI. jsem zakončil moji druhou Vrchařskou 
korunu pražskou. A byla to tečka symbolická, protože jsem se cítil 
bezmála jako vladař. První ročník jsem totiž dal bez potíží, v rámci 
druhého to však bylo jen devět vrcholů, než mé snažení zastavilo 
zranění.
Proto jsem se do pedálů výrazněji opřel až letos na jaře. Jako první 
náročnější zkoušku jsem si dal etapu Kladno – Libčice– Klecany- Budeč 
– Kladno a v cíli bylo jasné, že jsem lapen do pasti.
Ne všechny kopce jsem vyšlápl. Zejména ne ty, které se ocitly na konci 
etap. To ale pro mne není vůbec podstatné. Důležitější je, že jsem si 
všechny jízdy vychutnal, včetně zkratek, které se jako často předtím v 
konečném důsledku ukázaly jako kontraproduktivní :-).
Největší překvapení jsem zažil při pražské etapě s konečnou na Novém 
Hrádku. Až na posledním kilometru mi totiž došlo, že se z druhé strany 
blížím k Hrádku, na který se v mdlobách pravidelně škrábu při běžecké 
Velké kunratické. Tady evidentně selhalo plánování. Na druhou stranu 
jsem si památné místo konečně prohlédl.
Pořadatelům patří můj dík za seznámení s dalšími zajímavými a 
krásnými lokalitami. Znovu jsem se ujistil, že opravdu máme 
nádhernou zemi. A rád dodávám, že cestou jsem potkával v přírodě 
mnoho lidí, tudíž  s potěšením konstatuji, že Češi objevují Česko :-)

Své putování jsem zahájil na květnou neděli 5. dubna a po osmi 
etapách jsem ho zakončil v pátek 8. května. Najel jsem 547 km a 
nastoupal 5665 m.









17. 5. 2020

Držitelka VKP 2020 No. 15 _ Lucia Vašeková

Gratulujeme druhé držitelce v letošním ročníku VrKoPy!

Ahoj, posílám svoje letošní vrchoježdění. Statistiky neposkytnu, 
protože nevím kolik mám najeto. Nepoužívám tachometr ani appky. 
Občas kouknu do map v telefonu ale jen občas, úmerně tomu pak 
bloudím. Takže nejspíš těch kilometrů bylo o dost víc, než by bylo 
nutné a než bych byla někdy i chtěla :) Navzdory vládní snaze a jejich 
opatřením jsem chodila standardně do práce, ježděno tedy pouze v 
nepracovních dnech (celkem 10), všechno tam i zpět na kole .... a 
musím říct, že některé body už se mi zdály být už pekelně daleko. Ale 
místa jako obvykle hezká a často pro mě neznámá, tak se budu těšit na 
další ročník.
Děkuji a hezké léto všem
Lucia









30. 5. 2020

Držitelka VKP 2020 No. 16 _ Martina Možíšová

Gratulujeme!

Ahoj, právě jsem dokončila letošní VKP, moje první :-) a jsem za 
takovouto akci ráda. Děkuji za ukázání pěkných míst. VKP jsem 
zdolala po osmi vyjížďkách, některé o víkendech jako celodenní výlety, 
některé po práci jako projížďku na odreagování :-) . Občas jsem 
vyrážela z domu, občas kvůli časové náročnosti a ohledu na svého 
čtyřnohého přítele, který na mě čekával doma jsem se musela přiblížit 
vlakem. Některé vyjížďky (hlavně ty první) jsem absolvovala s přítelem 
 (který má VKP už dávno hotové :-D ), podařilo se mi vytáhnout i 
kolegu z práce a zbytek jsem objela sama. Celkem jsem najela něco 
kolem 620 km a každý z nich jsem si užila :-) Děkuji a budu se těšit na 
další vrcholy ...
Martina









6. 6. 2020

Držitelé VKP 2020 No. 17 _ Hana Jetelová a Ivo Pohořelský

Gratulujeme!

První držitelé na tandemovém kole, obrovský respekt.





6. 6. 2020

Držitel VKP No. 17 Ivo Pohořelský nám poslal působivou story:

Ahoj, takže o naší akci. Nejprve data - 6 dní, 370 km najeto, 6 km 
nastoupáno. Náš tým: Hanka - je z Prahy, milovnice dobrodružství a 
rozhleden, sběratelka zážitků, dvojnásobná finišerka VKV a moje 
motivační koučka pro letošní Míle. Já jsem ze Vsetína, rodiště 
vrchařských korun.
Původní plán byl několikadenní okruh 500km, ale z toho posléze sešlo, 
a nakonec tomu ani počasí nepřálo. Začali jsme v neděli okruhem po 
Praze - asi 70 km. Využili jsme mírného provozu v ulicích. Na Bílé hoře 
nás dostihl intenzivní déšť a tak v pláštěnách jsme jeli na Babu a dál, 
objeli jsme 4 vrcholy. Další den jsme udělali okruh 85km, a Hanka 
ohodnotila - no, nebylo to zadarmo (o Hance je známo, že slézá z 
tandemu až když se ten překlápí přes zadní kolo).
Pak jsme si jeli odpočinout do polabí. A pak dál na další kopce. 
Podívali jsme se na pro mě i Hanku nová místa - asi na mě nejvíc 
zapůsobila kaple povznesení sv.kříže.
S vrkopou jsme se rozloučili opět deštěm.
Ten týden jsem Hance věnoval jako zážitkový dárek, protože má teď 
narozeniny.
Hodně štěstí Haničko.









15. 6. 2020

Držitel VKP 2020 No. 19 _ Jaroslav Halbich

Gratulujeme!

Dobry den,
děkuji za inspiraci a cíle, o nichž jsem neměl potuchy (Vyhlídka Opata 
Zavorala, Špulka a Veselý Vrch) a s tím spojené zážitky.
S pozdravem
Jaroslav









23. 6. 2020

Držitel VKP 2020 No. 20 _ Jan Švec

Gratulujeme!

Ahoj,
díky za krásné výlety, moc jsem neplánoval a tak jich bylo více.
Jan









5. 7. 2020

Držitel VKP 2020 No. 21 _ Jiří Křenek

Jiří se do VrKoPy zapojil již potřetí. Gratulujeme!

Ahoj, včera jsem si zajel konečně na horáku do Brd a uzavřel tím letos 
VRKOPU:
V první řadě opět velkej respekt Karlovi. Než jsem se stačil rozmyslet 
na kolikrát to pojedu, už měl napsanej report! Stejně tak Karel s 
Mohym... myslim že je super, že tyhle akce někdo jezdí v kuse :)
Původně jsem chtěl VKROPU pojmou spíš jako trénink na @Loudání, 
ale nakonec jsem to nějak nestihnul :). Skoro všechny vrcholy jsem 
letos objel (a obešel) na tenkym - bůh mě chraň před všema 
silničářema - kupodivu bez nějakých technických problémů a defektů. 
Těšil jsem se konečně na jarního horáka, ale bohužel zůstal polámanej 
trochu delší dobu :/ Základnu jsem měl v době karantény kromě Prahy 
i v Pyšelích, ze kterých se pěkně objely jižní a východní vrcholy. Celkem 
to dalo 7 výletů po 100 km / 150 km / 101 km / 79 km / 111 km / 
117 km a 126 km.
Rád bych vypíchnul slapské vrcholy Vyhlídku Opata Zavorala a Veselý 
Vrch, kde jsem zavzpomínal na @Trail Maniacs. Neustále jsem si 
chrochtal na novejch 30mm pláštích, ale tohle bylo na silničku fakt moc 
a kluci z @Dry crew by mi asi pěkně vyplísnili. Na ty šutry nahoře 
jsem pak myslel v těch 7 pětkách až k řece... I na většinu dalších vršků 
jsem musel se silničkou tréninkově vyběhnout. Smetanova vyhlídka 
byla zase krutě uzavřená - dnes již v podstatě zabedněná. Z obav z 
konfrontace s chataři jsem selfie dal taky jenom u těch ostnáčů...
No a tento víkend jsem měl konečně kolo po Loudání v cajku a pečlivě 
jsem si proto připravil trasu po trailech okolo Berouna a po 
Křivoklátsku. Dal jsem si Krušnou Horu, Solvayovy Lomy a Mořinku a 
tím jsem to letos ukončil :)
Díky za organizaci a těším se na společný pivko.
Křenda









11. 7. 2020

Držitel VKP 2020 No. 22 _ David Dušek

Gratulujeme!

Dobrý den, ahoj,
posílám 20 vrcholových fotografií z Vrchařské koruny pražské. Byly 
pořízeny postupně od časů tuhé koronavirové karantény až do 
dnešního dne. Celkem 11 krásných výletů, často do míst, kam by mne 
nenapadlo vyrazit.
Díky za inspiraci a těším se na další ročník.
David









21. 7. 2020

Držitel VKP 2020 No. 23 _ Martin Kočka

Martin se do VrKoPy zapojil podruhé. Gratulujeme!

Ahoj, dobrá věc se podařila. Dneska se mi konečně podařilo dorazit 
zbývající dva vrcholy a dokončit tak letošní VKP. Vrcholy jsem opět 
objížděl postupně na etapy. Celkem jsem tentokrát vyjel 7x (4x z 
domova a 3x jsem se přesouval blíže k vrcholům), dohromady to vyšlo 
na 739 km (71 / 108 / 101 / 152 / 110 / 112 / 85 km) a cca 10200 
nastoupaných metrů.
Za sebe bych vyzdvihl výjezdy ke křeslu nad Mořinkou, na Veselý vrch 
a na Říp (ve všech případech to pro mě byla premiéra). Smetanovu 
vyhlídku jsem už bohužel nestihl a vyhlídku opata Zavorala jsem při 
výjezdu (okolo Slap a Štěchovic + Brdy) upřímně nesnášel kvůli té 
pětikilometrové zajížďce přes kopec (a zpět). :-)
https://mapy.cz/s/humuvapovo
Děkuji za organizaci VKP a těším se na příští rok, snad mi tentokrát 
vyjde i na společné setkání.
Martin









2. 8. 2020

Držitel VKP 2020 No. 24 _ Pavel Jírovec

Pavel se do VrKoPy zapojil již potřetí. Gratulujeme!

Ahoj všem, včera jsme s klukama zakončili letošní Vrchařskou korunu 
pražskou vrcholy na Budči a nakonec tradičně Řípem. Jednalo se o 
jedenáctý výjezd, celkově bylo kilometrů nepočítaně a počet výškových 
metrů ještě několikanásobně větší :) Zakomponovali jsme i pár 
blízkých vrcholů VRKOPY 2017. :)
Díky organizátorům za perfektní organizaci a za inspiraci na výlety. 
Cyklistice zdar a těším se na další ročník VRKOPY.
Pavel









4. 8. 2020

Držitel VKP 2020 No. 25 _ Michal Pöschl

Gratulujeme!

Ahoj, zasílám všechny fotky z letošní koruny pražské. Díky bylo to 
fajn.
Michal









23. 8. 2020

Držitel VKP 2020 No. 26 _ Rostislav Matrka

Rosťa se do VrKoPy zapojil podruhé. Gratulujeme!

Ahoj děcka, tak jsem dnes úspěšně dojel Vrchařskou korunu. Bylo to 
celkem deset výjezdů, kdy prvních osm šlo na jaře krásně za sebou, ale 
ty poslední dva jsem si schoval až na konec prázdnin:

1. - 11.4. - rozhledna Špulka + Pecný
2. - 18.4. - zřícenina Na Babě + stožár Libové Libčice + Klecanský háj
3. - 25.4. - Bílá hora
4. - 26.4. - zřícenina hradu Nový Hrádek + Boží skála + Smetanova 
vyhlídka
5. - 1.5. - pomník císaře Karla VI + zřícenina kaple Povýšení sv. Kříže
6. - 8.5. - výhled z křesla + hornický skanzen Solvayovy lomy + 
Krušná hora
7. - 10.5. - rotunda sv. Petra a Pavla na Budči
8. - 17.5. - Studený vrch
9. - 16.8. - Říp + rozhledna Líský
10. - 23.8. - rozhledna Veselý vrch + Vyhlídka opata Zavorala

Rosťa









12. 9. 2020

Držitelka VKP 2020 No. 27 _ Hanka Škramovská a držitel No. 28 _ 
Martin Škramovský

Gratulujeme!

Hanka píše: Původně jsem jet nechtěla, ale asi po 13 kopci jsem si 
dojela dva co mi chyběly, abych dojela manžela.









12. 9. 2020

Držitelka VKP 2020 No. 27 _ Hanka Škramovská a držitel No. 28 _ 
Martin Škramovský

Gratulujeme!

Martin píše: Letos poprvé a snad ne naposled ... díky za inspiraci, i 
když to někdy bolelo.









14. 9. 2020

Držitel VKP 2020 No. 29 _ Martin Diviš

Gratulujeme!

Ahoj cyklisté, rád bych oznámil dobytí Vrchařské koruny pražské. Z 
cest k vrcholům jsou reportáže jednak ve Stravě, ale také veřejně na 
mém Facebookovém profilu. Obé můžete využít odkazem na vašem 
profilu. Data cest jsem uvedl do Excelové tabulky odkazované na vašich 
stránkách.

Ondřejov, Máminku a křeslo nad Mořinkou jsem na rozdíl od ostatních 
vrcholů navštívil opakovaně. Ondřejov je má oblíbená cyklistická 
destinace. Na křeslo a Máminku mě zavedla také trasa BikeHero. 
Všechny tyto lokality jsem pak navštívil také se svou letošní VRKOPA 
parťačkou.

Díky vám jsem poznal spoustu nových míst. Zážitky byly dobré i horší, 
ale v každém případě silné.

Těším se na příští ročník

Martin

Odkazy na jízdy, kterými bylo vrcholů dosaženo:
3 vrcholy SV: https://www.strava.com/activities/3466498123
6 vrcholů JV: https://www.strava.com/activities/3537794524
Hrádek u Kunratic: https://www.strava.com/activities/3679853035
6 vrcholů SZ: https://www.strava.com/activities/3679853035
BikeHero 2020: https://www.strava.com/activities/3754059455
4 vrcholy JZ: https://www.strava.com/activities/4050266820









14. 9. 2020

Držitelka VKP 2020 No. 30 _ Veronika Šťastná

Veronika se do VrKoPy zapojila potřetí. Gratulujeme!

Ahoj parto, 
letos mi to sice moc nejezdí, ale vrcholy se podařilo zajet letos dříve 
než předchozí roky, jako poslední jsem projela Berounsko s mamkou. 
Na vyhlídku z křesla jsem se nejvíc těšila. Ten pohled na Brdy je 
skvělý.
Nejvíc jsem jich zvládla v první době koronavirové, kdy jsem byla na 
marodní se zlomenou klíční kostí a pak jsem se mohla rehabilitovat na 
kole :-) 

Vrcholy byly parádní, překrásné výhledy, velmi zajímavá místa.

Těším se na další ročník.

Kolu zdar a všem mnoho šťastných kilometrů.
Veronika 









19. 9. 2020

Držitel No. 31 _ Honza Machynka

Gratulujeme! Honza je letošním prvním držitelem VrKoPy v kategorii 
elektrokol.

Zdravím pořadatele, opět děkuji za skvělou akci. Za mě už tedy také 
hotovo, dvacet. Včera „zdolán“ poslední vrchol Bílé hory. Soutěž odjeta 
na ebiku.
Honza









1. 10. 2020

Držitel VKP 2020 No. 32 _ Radim Jedlička

Gratulujeme!

Dobrý večer, zasílám selfie ze zdolaných vrcholů. Díky a mějte se.
Radim 









3. 10. 2020

Držitel VKP 2020 No. 33 _ Cliff Hayhurst

Gratulujeme!

Hi, photos at this link. Diky moc!
Cliff









3. 10. 2020

Držitelka VKP 2020 No. 34 _ Věra Šídlová

Gratulujeme!

Pár slov k VrKoPa 2020: Výzvy Vrchařská koruna pražská jsem se 
zúčastnila letos poprvé. Moc mě bavilo plánovat výlety s cílem nebo 
dokonce několika cíli na trase. Na pár tras se se mnou vydali přátelé 
nebo známí a někdy jsem jela jen já a kochala se přírodou. Nikdy jsem 
nepoužila auto, ale párkrát jsem se přiblížila vlakem nebo metrem. 
Některé kopce jsem stihla po práci a některé zabrali celý víkendový 
den. Velkou část míst jsem navštívila vůbec poprvé, takže jsem ráda za 
inspiraci. Po cestě jsem objevila i nové pivovárky, kavárničky a 
restaurace. Takže díky za super nápad.









4. 10. 2020

Držitel VKP 2020 No. 35 _ Pavel Matuszek

Gratulujeme!

Dobrý den, posílám fotky z letošní Vrchařské koruny Pražské. Děkuji 
za super akci a tipy na krásná místa ve Středočeském kraji.
S pozdravem, Pavel.









11. 10. 2020

Držitel VKP 2020 No. 36 _ Jiří Husička

Gratulujeme!

Dobrý den, v letošním roce jsem se poprvé přidal k dokončení 
Vrchařské koruny Pražské a v příloze zasílám fotografie s 
dokončenými vrcholy.
Jiří, Vsetín









17. 10. 2020

Držitel VKP 2020 No. 37 _ Jaroslav Neudert

Jaroslav se do VrKoPy zapojil již podruhé. Gratulujeme!

Dobré poledne, opět Vám moc děkuji za výběr vrcholů pro letošní rok. 
Ty, na které jsem jel poprvé, mě přivedly na nová místa a nové cesty. 
Ty, které jsem již vyjel v minulosti, jsem si rád připomenul. Přeji Vám 
mnoho úspěchů, pevné zdraví a těším se další sezónu.
Jaroslav









19. 10. 2020

Držitelé No. 38 jsou Jakub Tamchyna a Josef Ptáček. Gratulujeme!

Pepa se do VrKoPy zapojil již počtvrté a Jakub podruhé.

Jakub píše: Zdravím, minulý víkend jsem s Pepou Ptáčkem dojel letošní 
VRKOPu. Díky moc a těšíme se na příští rok.

--------------

Držitel No. 38 Jakub Tamchyna nám letos opět poslal rovnou celý 
playlist na všech 7 videií, která s držitelem VKP No. 38 Pepou Ptáčkem 
na vrcholcích a cestách na ně natočili.

Díky moc a těšíme se na příští rok.

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLHUQswpkxcFwa2WTG_TZgee8Gvb_s1o9z









22. 10. 2020

Držitel VKP 2020 No. 40 _ David Král

Gratulujeme!

Ahoj, jednoho březnového dopoledne mi navrhl Facebook stránku 
Vrkopy, že by se mi jako mohla líbit. A Velký Bratr měl pravdu, i když 
mě zároveň nepotěšilo, že o mě toho v Silicon Valley tolik ví.
Každopádně skvělá akce, díky moc za ni. Podíval jsem se kolikrát do 
míst, kam bych se asi jinak nepodíval, protože se mi tam zkrátka 
vůbec nechtělo, např. rozhledna Špulka nebo kaple Povýšení sv. Kříže. 
A díky Bohu za gravel, s tím jsem objezdil většinu vrcholů, ale dostalo 
se i na celopéro a silničku. 
Již od začátku jsem měl jasno v tom, že nehodlám soupeřit s místní 
legendou Karlem Fišerem a rozprostřu návštěvy do celého období 
trvání Vrkopy. 
Nakonec z toho bylo krásných a leckdy hodně výživných 19 výletů s 
nájezdem 1.932km a 20.300 nastoupanými metry.
Tak v dubnu zase na viděnou.
David









24. 10. 2020

Držitel VKP 2020 No. 41 _ Michal Vízek

Gratulujeme!

Dobrý den, děkuji za možnost se podívat na spoustu zajímavých míst, 
která bych jinak pravděpodobně nenavštívil. Moc jsem si to užil :) 
Najeto  755,6 km a 10 540 nastoupaných metrů.
Děkuji a příští rok zase, Michal









25. 10. 2020

Držitel VKP 2020 No. 42 _ Martin Šantrůček

Gratulujeme!

Ahoj, včera jsem sebral poslední vrchol a tak posílám svoje fotky. Byla 
to moje premiérová účast, celkem během 6 vyjížděk podle Stravy 
najeto 665km a nastoupáno 9,240m. Díky za organizaci a příští rok 
třeba zas! Martin









25. 10. 2020

Držitel VKP 2020 No. 43 _ Ondřej Machů

Gratulujeme!

Řady držitelů VKP 2020 rozšířil jeden z organizátorů projektu. Ondra 
píše: Jsem rád, že se to letos povedlo a děkuji @Lucie Růžičková za 
podporu při zdolávání vybraných vrcholů. Přesnou statistiku jsem si 
nevedl, odhad je 700 km a 7000 m. Některé výlety byly z domova, 
některé s přiblížením. Děkuji moc kolegům z týmu VKP za super výběr 
zajímavých míst. Těším se na přípravu nového ročníku. Snad bude 
situace v novém roce příznivá a my budeme mít možnost zorganizovat 
nějaké to setkání. Také moc děkuji @Adam Hloch za vznik takového 
projektu. Dodnes si pamatuji naše první setkání, kdy se Vsetín potkal 
s Valmezem v Praze v Nových Butovicích. Myšlenka VKV je hlavním 
mottem organizace VKP. Na závěr přeji hlavně hodně zdraví a všem 
mnoho sil v těchto náročných časech! 
Ondřej









28. 10. 2020

Držitelé VKP 2020 No. 44 _ Lenka Kosíková a Jan Mertlík

Gratulujeme!









28. 10. 2020

Ahoj, tak se nám s Léňou po letní přestávce podařilo dojezdit poslední 
vrcholy Vrchařské koruny pražské 2020. Super projekt, který nás 
začátkem dubna namotivoval usednout za řidítka :-) Některé vrcholy 
nebyly "zadarmo", ale po výjezdu člověk na ty stoupání zapomněl a 
užíval si krásy naší přírody, díky organizátorům :-) Celkem 14 
vyjížděk, 916 km, převýšení 11.359 m.
Zdraví Honza a Léňa









29. 10. 2020

Držitel VKP 2020 No. 46 _ Filip Grusz

Gratulujeme! Kolu zdar, lenosti zmar!

Ahoj cyklisti, o Vrkopu jsem zavadil začátkem jara na facebooku. 
Nejdřív jsem myslel, že dám pár výletů na nová místa. V dubnu a 
květnu jsem se podíval na první půlku vrcholů. Objevování nových 
lokalit mě docela chytlo, všechny moje běžecké závody byly zrušeny, 
tak jsem nakonec absolvoval vrcholy všechny. Během dvanácti výletů 
jsem najezdil 522 kilometrů a nastoupal přes 7100 metrů. Na 17 
místech jsem byl úplně poprvé. Díky za organizaci. Pokud čas dovolí, 
tak se příští rok zapojím mile rád zase. Kolu zdar, lenosti zmar!
Filip









6. 11. 2020

Držitel VKP 2020 No. 47 _ Jiří Trávníček

Gratulujeme!

Dobrý den, zasílám fotky ze zdolaných vrcholů. Jirka









7. 11. 2020

Držitel VKP 2020 No. 48 _ Michal Procházka

Gratulujeme!

Dobrý den, v příloze zasílám své fotky z letošní vrchařské koruny. 
Děkuji za supr organizaci a těším se na příští rok. Michal









12. 11. 2020

Držitel VKP 2020 No. 49 _ Adam Modrý

Gratulujeme!

Zdar, jel jsem poprvé a sám nevim, proč jsem se takový kokotiny 
zúčastnil, když na to nemam.
Často jsem dojížděl jen silou vůle. Pár vrcholů jsem projel s Ančou a ta 
se mě taky, proč to dělam. A tak mě napadlo, že asi pro tu úlevu, když 
už je konec a nikam nemusim.
Tak příště snad pojedu zase a třeba to nenecham zase úplně na konec.
8 etap, 795 km, 8300 m, 60 h.
Snad mi uznáte ty fotky. Né vždycky jsem to vyfotil tak, že jsem poznat 
já, kolo i místo, takže někde dávam dvě, ať je to jasnější.
Adam









13. 11. 2020

Držitel VKP 2020 No. 50 _ Richard Dobner

Richard se do VrKoPy zapojil již podruhé. Gratulujeme!

K letošnímu ročníku: Letos je mi 56, na 3 vrcholech jsem již v minulosti 
byl, 17 jich pro mne bylo nových, což je naprosto úžasné. Na Řípu a v 
Solvajových lomech jsem byl letos 2x. 6 vrcholů jsem dal z domova, 
zbylých 14 s přiblížením. Celkově jsem našlapal asi 500km s cca 7000 
nastoupanými metry. Letos jsem to poprvé neevidoval. Asi stárnu a už 
mě to tolik nezajímá.
Miluju okolí našich řek. Nejradši jezdím kolem Sázavy, ale i Berounka 
a Vltava je má krevní skupina. Tudíž nejhezčí vrchol za mne - 
Smetanova vyhlídka. Tu jsem navštívil uprostřed týdne, a tak jsem 
prolezl plotem a dostal se až k cíli. Krásný výhled. Nejméně se mi 
líbil...... ale i v okolí rozhledny Líský jsem objevil mnoho krásných 
míst. Takže nechám bez hodnocení.
Nejtěžší byla vyhlídka opata Zaorala. Tam jsem vyrazil s kolem 
manželky a nejmladším synem na tyči. Naštěstí už příští rok bude 
jezdit sám, znovu bych to nechtěl.:-)
Nejmíň se mi chtělo asi na Říp, to byl poslední vrchol (dnes), ostatní v 
pohodě. Rozhodně co do náročnosti je naše koruna určitě nejlehčí z těch 
co jsem doposud jel.
Co dodat na závěr. Už se těším na příští rok. Čeká nás spousta pěkných 
míst. Tak snad zdraví nebude překážkou.
Richard









15. 11. 2020

Držitel VKP 2020 No. 51 _ Josef Turek

Josef se do VrKoPy zapojil již potřetí. Gratulujeme!

Ahoj, až 15. listopadu se mi podařilo dokončit vrchařskou korunu 
pražskou. I když jsem vrchařských korun letos plánoval víc, tak se mi 
povedla právě jen ta pražská a i za tu jsem rád. Doufám, že se podaří 
uspořádat posezení u piva. Díky za organizaci a za pěkný výběr 
vrcholů.

Držitel VKP 2020 Josef Turek nám poslal trochu povídání k vyjížďkám. 
Děkujeme.

https://www.vrkopa.cz/wp-
content/uploads/2020/11/VKP_2020_Josef_Turek.pdf









16. 11. 2020

Držitelka VKP 2020 No. 52 _ Lucie Rút Bittnerová

Gratulujeme!

Ahoj, dík za motivaci ke spoustě pěkných vyjížděk. Konkrétně jsem 
všech 20
vrcholů navštívila v rámci 12 vyjížděk, na 3 z nich jsem přinutila k
účasti i děti, najela jsem 838 km a překonala převýšení 10503 m. Kolu 
zdar!
Lucie









18. 11. 2020

Držitel VKP 2020 No. 53 _ Michal Šebesta

Michal se do VrKoPy zapojil již podruhé. Gratulujeme!

Ahoj všem, letošní zdolávání Pražské vrchařské koruny se mi protáhlo 
až do pozdního podzimu a chvílema jsem si nebyl jist, zda všechny 
vrcholky stihnu včas zdolat. Nakonec se ale podařilo vše dojet k 18.11. 
kdy jsem vyrazil na poslední dva vrholky a to na zapovězenou 
Smetanovu vyhlídku a Boží skálu. Nejtěžší byl pro mě výlet na Veselý 
vrh a Vyhlídku opata Zavorala, kdy tyto vrholky jsou vzdušnou čarou 
kousek od sebe, ale díky Slapské přehradě dost daleko. Poznal jsem i 
nová místa, jako třeba rozhlednu Líský. Celkem jsem vyjel 7x a 
najezdil 550 Km. Na některé výlety jsem se přiblížil z domova vlakem. 
Vrchařskou korunu jsem jel po druhé a už se těším na příští ročník a 
posezení v hospůdce.
Michal









20. 11. 2020

Držitelé VKP 2020 No. 54 _ Žofie a Radim Zabadalovi

Gratulujeme!

Zdravíme všechny vášnivé cyklisty! O Vrkopě jsem se dozvěděla díky 
FB, prostě mi to předhodil a já si říkala, proč ne, zkusíme a uvidíme. 
První výlet jsme podnikli v dubnu na kunratický Nový Hrádek a 
poslední v sobotu 14. 11. na Pecný. Celkem jsme to zvladli v 16 
výletech, najeli jsme 364km a nastoupáno 6082m.
Výlety jsem plánovala tak, abychom i viděli něco pěkného, případně 
jsme spojili s lezením, či slaňováním. Uzavřenou Smetanovu vyhlídku 
jsme vyměnili za sousední Máj. A díky tomu jsme navštívili skvělou 
občerstvovnu v Teletíně, tak výborné koláče jsme dlouho nejedli. 
Dalším zajímavým podnikem byla pekárna v Křepenicích (opět výborné 
koláče), kde se nás paní šéfová snažila odradit od pěší turistické trasy, 
kde se překonával 4x potok po shnilých lávkách. Nedali jsme se a 
kopodivu ani jednou se nic neprolomilo.
Byl to moc pěkný seriál a ukazatel, kam se podívat, na pár místech 
jsem už byla, ale spousta byla nová a stála za navštívení. Společně 
jsme začali jako partneři a dojeli jako manželé, což se nám zázračně 
povedlo 3. 10. Oba moc děkujeme, moc jsme si to užili a příští rok 
zase.
Žofie a Radim Zabadalovi













20. 11. 2020

Držitel VKP 2020 No. 56 _ Miroslav Jančík

Michal se do VrKoPy zapojil již podruhé. Gratulujeme!

Zdravím, děkuji za uspořádání dalšího ročníku. Letos byly trochu 
bojovnější podmínky. Z loňské zkušenosti jsem silničku raději nechal 
doma a vše objel na horáku. Oproti loňsku jsem pořádně nedokázal 
vyčíst ideální trasy a tak mi to trvalo dlouho a jel jsem vícekrát, než 
jsem plánoval. Každopádně jsem si to pořádně užil a těším se na další 
rok.
Mirek









22. 11. 2020

Držitelé VKP 2020 No. 57 _ Lenka Maňáková a Pavel Sedláček

Gratulujeme!

Ahoj cyklisti, vydali jsme se zdolat Vrchařskou korunu pražskou. 
Podařilo se nám to dotáhnout na svátek 17. listopadu. 16 vrcholů jsme 
stihli objet na jaře. Zbylé 4 vrcholy jsme dojeli v říjnu a listopadu. 
Děkujeme za akci, motivovalo nás to k cyklistice. Celkem jsme najeli 
okolo 600 km. Na některé vrcholy jsme se přiblížili. Bez defektu. 
Nejhorší počasí nás potkalo na vyhlídce Máj, viz foto. Celkově jsme si 
jednotlivé výlety velmi užili. Děkujeme.
Zdravíme, Pavel a Lenka









24. 11. 2020

Držitel VKP 2020 No. 59 _ Jarda Veltruský

Jarda se do VrKoPy zapojil již potřetí. Gratulujeme!

Ahoj Ondřeji, letošní VRKOPU jsem jel ve dvou blocích - na jaře a na 
podzim. Celé letní prázdniny jsem totiž kvůli úrazu nemohl jezdit. To 
byl také důvod, proč jsem letos dokončil poslední vrcholy až na konci 
října. Sice mi ještě nějakou dobu trvalo než jsem našel motivaci k 
dohledání, stažení a odeslání fotek z vrcholů, ale už to konečně mám a 
posílám. Díky za organizaci a těším se na další ročník.
Jarda









26. 11. 2020

Držitel VKP 2020 No. 60 _ Stanislav Koubík

Standa se do VrKoPy zapojil již podruhé. Gratulujeme!

Dobrý den, dodatečně posílám v příloze fotografie ke zdolání VKP 
2020. Pražskou vrchařskou korunu 2020 jsem dokončil 11.10.2020. 
Letos jsem ji zdolal formou dvou okruhů na horském kole (na těžko se 
spacákem) se startem a cílem v Pacově (kraj Vysočina). První okruh v 
červenci byl součástí VK Plzeňského kraje. Druhý okruh v září jsem 
věnoval VK pražské - 14 vrcholů. Využil jsem opět navigaci na mobilu 
(Mapy.cz) se zadáním trasy většinou pro horské kolo.
Najeto celkem na horském kole Lapierre 1104,3 km, nastoupáno 
18479 m
1. etapa - 18.7.2020 - start Pacov, směr Tábor, Třemšín, Domažlice, cíl 
Hašov - najeto 232,6km, nastoupáno 3255m
2. etapa - 19.7.2020  - start Hašov, směr Přimda, Planá, cíl Krsy - 
najeto 132,2km, nastoupáno 3015m
3. etapa - 20.7.2020 - 1 vrchol - start Krsy, směr Plasy, Plzeň, Krušná 
hora, cíl za deště zastávka Libomyšl - najeto 156,5km, nastoupáno 
2809m
4. etapa - 21.7.2020 - 5 vrcholů - start Libomyšl, směr Studený vrch, 
Solvayovy lomy, Mořinka, Veselý vrch, vyhlídka opata Zavorala, cíl 
Pacov - najeto 176,6km, nastoupáno 3431m
5. etapa - 9.10.2020 - 7 vrcholů - start Pacov, směr Benešov, 
Smetanova vyhlídka, Boží skála, Nový Hrádek, Bílá hora, Na Babě, 
Klecany, Libčice, cíl Debrno - najeto 161,2km, nastoupáno 2315m
6. etapa - 10.10.2020 - 4 vrcholy - start Debrno, směr Rotunda sv. 
Petra a Pavla, Slaný, Líský, Říp, Pomník císaře Karla VI., cíl Brandýs 
nad Labem - najeto 128,2km, nastoupáno 1427m
7. etapa - 11.10.2020 - 3 vrcholy - start Brandýs , směr Zřícenina 
kaple Povýšení sv. Kříže, Český Brod, Pecný, Rozhledna Špulka, 
Vlašim, cíl Pacov - najeto 117km, nastoupáno 2227m
Největší komplikace mi dělaly dešťové přeháňky přecházející v trvalý 
déšť a já musel proti plánu improvizovat a o jeden den cestu 
prodloužit. Náročný byl také výjezd na Říp za deště po mokrých 
kamenech. Za Prahou u Vltavy jsem v terénu za tmy řešil opravu 
proražené duše. Poslední den ráno (při sjezdu od zříceniny) se mi 
nabalilo na kola tolik mazlavého bláta, že jsem už kola neprotočil. 
Trvalo pak hodinu čištění, abych mohl dál rozumně pokračovat. Po 
návratu domů následova oprava dvou zlomených drátů výpletu zadního 
kola. Za dobrý a rychlý servis musím poděkovat Tomášovi 
(TOMBIKESERVIS Pacov).
Celkově to byla letos má desátá zdolaná vrchařská koruna. 
Organizátorům děkuji za pěkný výběr zajímavých vrcholů.
S pozdravem
Standa









27. 11. 2020

Držitel VKP 2020 No. 61 _ Ondřej Krejčíř

Gratulujeme!

Ahoj vrkopáci! Na začátku koronakrize mi facebook přihrál projekt se zajímavým názvem 
VRKOPA a jsem moc rád, že to udělal, protože jsem našel motivaci na to kolo vlézt a během 
korony se sebou něco dělat! A už se moc těším na další ročník.
Seznam vyjížděk:
8.4.2020, 13km (Zřícenina hradu Nový Hrádek)
První výlet po objevení projektu vrkopa. Na Novém Hrádku jsem nikdy nebyl, tak jsem se 
vyrazil do neznámého terénu. Vyrazil jsem na příjemnou ranní projíždku před prací. Jediná 
nepříjemnost a velké  překvapení byly namrzající brýle při jízdě podél Kunratického potoka.
18.4.2020, celkem 82km ( Hornický skanzen Solvayovy lomy,  Výhled z křesla)
Další výlet za vrcholy až po deseti dnech, chtěl jsem si ho zkombinovat s výletem za rybami na 
Berounku, tak jsem si celou cestu táhnul krosnu kde byly hlavní zatěží boty na brození s 
prsačkama :-). Výprava mě zavedla přes Prokopské údolí na Barandov, Kuchař... až k první 
zastávce na Solvayovy lomy, vše oblepené páskama se zákazem vstupu, pár rychlých selfíček 
pro závod, dokumentace místa do alba a jelo se dál. Překvapilo mě množství lidí a pobavilo pár 
komentářů na účet mého mentálního zdraví kde tam chci chytat ryby. Cestou ke křeslu jsem se 
trochu zamotal, ale nakonec jsem projel kolem Velké ameriky a už šlapal kopeček ke křeslu. 
Musel jsem chvíli počkat než se mi uvolní abych si do něj mohl sednout, ale povedlo se. Cestou k 
Berounce jsem si ještě vyšlápl na Karlík a pak hurá přes občerstvovací stanici v Dobřichovické 
boudě do Mokropes pod jez. Po dvou hodinách rybaření se začalo zatahovat, tak jsem radši 
naskočil na kolo a vyrazil domů. Krásný kombinovaný výlet.
3.10.2020, celkem 181km ( Zřícenina Na Babě, Klecanský háj, Stožár Libové Libčice, Říp, 
Rozhledna Líský, Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči, Bílá hora)
Na další z vrkopáckých výletů jsem se kvůli lenosti vydal až na začátku října. Na víkend bylo 
nahlášeno krásné počasí, tak jsem si slíbil, že si nasbírám další vrcholy. Při plánování jsem, ale 
narazil na trochu větší problém. Na kole jsem seděl naposledy někdy v červnu, možná začátkem 
července, ale všechny trasy, které dávaly smysl byly kolem 130km a více. Nakonec jsem se 
rozhodl vyrazit podél Vltavy na sever na Říp s tím, že když budu dostatečný magor, střihnu si 
osobáček v délce jízdy až na Líský. Trasa mi vedla přes krásných šest až sedm vrcholů, měl jsem 
na to vyhrazenou celou sobotu s tím, že když budu moct sedět, vyrazím si na další trasu hned 
druhý den. Ráno jsem vyrážel výrazně později než jsem původně zamýšlel, ale už po deváté 
ráno jsem zdolal první vrchol a to mě dobře známou zříceninu Na Babě. 



Následoval sjezd do Šáreckého údolí, využití přívozu přes řeku a cesta podél Vltavy do Klecan. 

V Klecanském hájku mě trochu zrazovalo kolo, které se mi na měkké hlíně bořilo a 

podkluzovalo, takže jsem si kopeček vyšlápl po svých. Po cestě mě minul jiný cyklista, ze 

kterého se vyklubal další účastník letošního ročníku koruny, Pepa Turek. Prozradilo ho rozpačité 

přešlapování nahoře u křížku, než se odhodlal udělat si selfíčko. Společně jsme vyrazili směrem 

k Libčicím, kde jsme svorně několikrát zabloudili, než jsme konečně dorazili ke stožáru. Od 

Libčic jsme vyrazili každý jiným směrem, já na Říp, Pepa na Budeč. V Mnetěši jsem zapůjčil 

svou Billa pumpičku (cyklisti si mají pomáhat!) a vzhůru na krpál. Na Řípu mraky lidí takže 

rychlá fotka a už jsem uháněl z kopce dolů. Pepa doporučoval zastávku v minipivovaře ve 

Ctiněvsi a když jsem dorazil už tam seděl. Krátká pauza na doplněný energie a už jsem pádil 

směrem Líský, když už objíždím sever tak to posbírám všechno. Po cestě jsem několikrát 

zabloudil, což mi nevadilo, ale už jsem moc nevěděl jak si sednout. Na Líský jsem se nějakým 

záhadným způsobem doplazil, udělal si fotku, vylezl, pokochal se stopami lesní zvěře v poli, 

napral do sebe sladkou i slanou tyčinku, kofeinový gel, poslední vodu a vyrazil směr Budeč. 

Kousek od Líského jsem se opět potkal s Pepou, kterého zdržel Říp. Krátká svačinová přestávka 

mi vlila do nohou novou energii, bohužel zadek trpěl stále stejně. Cesta sady kolem Slaného za 

zvuků střelby byla adrenalinová a jak se smrákalo, začínal jsem potkávat divokou zvěř. Nahodil 

jsem čelovku, rozblikal všechny blikátka, vyměnil tmavá skla na brýlích za čirá a jelo se dál. Na 

Budeč jsem si vyšlápl pěšky, protože jsem si potřeboval protáhnout nohy a už jsem fakt nevěděl 

jak mám sedět. Snaha o fotky s rotundou prosvícenou čelovkou nedopadly vůbec dobře, tak 

aspoň fotka u rozcestníku. Kousek za hřbitovem mi přes cestu přeběhlo stádečko srnek, zážitek 

kdy se pár metrů přede mnou najednou rozsvítí oči asi metr nad zemí.. no bylo to zajímavé. 

Cestou z Budče jsem na polích potkával další a další zvířátka, to už mi ovšem bylo celkem jedno. 

Snažil jsem se jakkoliv udržet na rozbolavělé zadnici. Krom zadele jsem začínal bojovat i s 

nedostatkem tekutin, začínal jsem byl lehce apatický, takže jsem uvítal občerstvovací zastávku v 

Tuchoměřicích v pizzerii. Pak už jen pomyslený kousek přes rodnou Kopanskou vísku na Bílou 

horu, kde mě po fotkách zalil pocit euforie, neboť jsem věděl, že mě nečeká žádný další vrchol. 

Po příjezdu domů jsem si hodil dlouhou sprchu a rovnou vyčerpaný padl do postele. I přes 

veškeré otlačeniny jsem byl neskutečně šťastný, že stále plním své předsevzetí odjezdit Vrkopu 

z jednoho bodu bez použití dopravních prostředků (vyjma přívozu).



20.10.2020,  celkem 55km (Pomník císaře Karla VI.)

A je to tu. Kvůli karanténě jsem byl nucen zustat několik dní doma. Takže na další výpravu za 

vrcholy kolem Prahy jsem vyrazil až takto pozdě. Bohužel se mi nepodařilo dodržet své 

předsevzetí nepoužívat hromadnou dopravu a kvůli časnému smrákání a podcenění oblečení 

jsem to musel v Čelákovicích zabalit. Původní plán byl navštívit pomník císaře Karla VI. a 

zřiceninu kaple Povýšení sv. Kříže, ale už k pomníku jsem dorazil poměrně vyčerpaný ve velkém 

časovém skluzu a s bolestí kolen. Úsek z Otradovic do Čelákovic už byl jen souboj vůle s koleny. 

V Čelákovicích rychlý pohled na jízdní řády a jízda domů vlakem. Tohle byl asi nejhorší výlet 

zatím z celého mého letošního ježdění :-/

25.10.2020. celkem 83km (Rozhledna Veselý vrch, Vyhlídka opata Zavorala, Smetanova 

vyhlídka, Boží skála)

Po zkušenostech z minulého výlet už jsem se snažil nic nepodcenit. Vybaven o podvlíčkacky, 

moiru a teplejší mikinu jsem vyrazil už vlakem (nevěřil jsem si, že zvládnu ujet původně 

plánovaných 130km) z Kačerova do Pikovic. Díky výluce to cesta nebyla nic moc, ale nějak jsem 

to nakonec vyřešil a mohl vyrazit na cestu kolem Slap. Cesta na Veselý vrch ubíhala a jelo se mi 

dobře. První vyhlídka zdolána a hura za Zavoralem, kde jsem mohl docenit krásný pohled na 

meandr Slapské přehrady. Ještě jsem se zajel podívat ke zřícenině hradu Ostromeč a hurá na 

Smetanovu vyhlídku. Celou cestu jsem se snažil šetřit kolena a nikam jsem nepospíchal. Díky 

tomu jsem nabíral poměrně solidní zpoždění a k Smetanově vyhlídce přijížděl už se západem 

slunce a také trochu v křeči. Cesta do Jílového na Boží dar už bylo opět poměrně utrpení, ale 

nakonec jsem, sice už za tmy, ale zvládl. Bohužel jsem hodně chodil pěšky (to mi na kolena 

nevadí), tak ze sebe nemám uplně dobrý pocit. Při návratu trochu smlouvání s řidičem náhradní 

autobusové dopravy jestli mě pustí i s kolem do autobusu. Smiloval se a já nemusel řešit 

nepříjemnou situaci s přivazáním mé Rozárky někde u sloupu.



28.10.2020, 58km (Studený vrch, Krušná hora)

Opět jsem vyrážel z Kačerova, tentokrát bez komplikací až do Dobříše. Cesta na blízký Studený 

vrch v pohodě. Oproti posledním jízdám jsem se cítil o hodně lépe, ale opět jsem jel spíše 

opatrně a snažil se přiliš nezatěžovat kolena. U vrcholu bylo poměrně dost lidí, tak jsem rychle 

pořídil pár fotek a mazal zase pryč. Při jízdě z kopce do Hostomic jsem docela vymrzl, ale to 

byla moje blbost že jsem na sebe nenahodil další vrstvu navíc. Z Hostomic cesta s pruměrným 

mírným klesáním až do Zdic, kde začínal stoupák na Krušnou horu. Vše jsem se snažil vyjet a 

už tolik neodlehčovat kolena a docela se mi to dařilo. Vyběhl jsem si na Máminku, protože když 

už jsem vyjel ten krpál tak musím vyskočit i na vyhlídku. Pořídil pár fotek a jel dál. Rozhodl 

jsem se, že cestu zakončím v Berouně a ještě se stavil na blízký Děd i s jeho pěknou věžičkou. 

Pak rychlý sešup do Berouna, po cestě karambol na blátě )naštěstí to odneslo jen oblečení) a 

jízda rychlíkem domů. Sice jsem nejel žádnou závratnou rychlostí, ale cesta mi sedla mnohem 

lépe než předchozí výlety, což připisuju hodně i zápornému převýšení :-)

16.11.2020, 37km (Pecný (Ondřejov), Rozhledna Špulka)

Vlakem jsem se přiblížil do Senohrab a mírným deštíkem vyrazil směr Ondřejov. Po chvíli 

zmatků a hledání jsem objevil vhodné místo pro selfiště a fičel jsem dál. Tento výlet byl pro 

zajímavý tím, že jsem v létě absolvoval čundr v posázaví a těšil jsem se, že se na kole podívám 

na legendární místa, která jsem navštívil i na čundru. V Choceradech jsem se trochu zamotal, 

ale aspon se zahřál při cestě do jednoho kopce navíc, chvíli jsem srabácky zvažoval, že bych se 

na to vykašlal (uplně promočený). Nakonec jsem nevyměkl, dojel na Špulku a dokonce po cestě 

uschnul. Na rozhledně jsem se jen rychle rozhlédl a pádil z kopce směrem na vlak. Z důvodu 

časového presu jsem si cestu zkrátil na vlak do Struhařova (původní cíl byl v Čerčanech).

27.11.2020, 32km (Zřícenina kaple Povýšení sv. Kříže)

Krátká vyjíždka na závěr, kdy největší problém byla teplota! Bože mam to! Příští rok to 

odjezdím v létě a bez pomoci vlaků! Díky moc organizátorům za naprosto úžasnou akci! A 

zdravím Pepu, který mě o par dní předběhl :-)









29. 11. 2020

Držitel VKP 2020 No. 62 _ Jiří Ernest

Jirka se do VrKoPy zapojil již podruhé. Gratulujeme!

Ahoj, díky za super akci, trvalo mi to dlouho, ale nakonec jsem to vše 
stihnul :-). Díky a už se těším na příští rok.
Začal jsem s letošními cíli zavčasu (již 5.dubna jsem stál na Řípu), neb 
jsem myslel na brzké splnění všech vrcholů. Dokonce jsem bláhově 
třeba projel podvakráte kolem Budče, jednou kolem Studeného Vrchu a 
nevyfotil jsem se (asi jsem měl zrovna zpoždění :-)). Jenže, další dva 
cíle jsem splnil až na konci května, neb Menhir i Máminka jsou 
součástí projektu BikeHero, které jsem jel a tak jsem jak praví pan 
klasik, strefil dvě mouchy jednou ranou. Další cíle počkaly až na konec 
července po dovolené, neboť po ne až tak akčních dvou týdnů jsem měl 
chuť na další plnění. No, jenže chuť taky přešla, a dostavila se zpět až 
s blížícím se ukončením této akce. Minulý rok jsem splnil k poslednímu 
říjnu (myslel jsem si že konec je totiž už na konci října), a letos jsem 
splnil o den dříve před skutečným termínem ukončení.
Kilometry ani nastoupané metry neuvádím, bylo jich moc, protože jsem 
zejména poslední měsíc vyrážel za cíli individuálně. Nebo, jsem spíše 
línej to teď ze Stravy tahat :-). Vše jsem odjel na horském kole a 
jednou jsem vyrazil na silničním (Pomník císaře). Začátky vyjížděk 
jsem kombinoval mezi domovem (jih Phy), 4x jsem vyrazil od 
kamarádů bydlících na severu Phy, BikeHero jsem startoval z 
Dobřichovic a jednou z práce na Smíchově.
Jirka









30. 11. 2020

Držitel VKP 2020 No. 63 _ Milan Trpkoš

Milan se do VrKoPy zapojil již podruhé. Gratulujeme!

Ahoj, posílám 20 fotek z Vrkopy 2020. Jako otec dvou malých dětí jsem 
to zase doháněl na podzim v mlze, listí a kalužinách. To ježdění na 
kole hned pak dostane další rozměry, jako třeba snaha nezmrznout, 
neztratit se v noci, nerozplácnout se do bahna a nebo třeba prázdnou 
krajinu bez jiných lidí :-)
Biku zdar
Milan









30. 11. 2020

Držitel VKP 2020 No. 64 _ Tommy

Gratulujeme!

Ahoj, tak jsem to nakonec stihnul, posílám fotky. Díky za akci, za 
motivaci k výletům a za rozšíření obzorů - dvanáct vrcholů jsem dosud 
neznal/měl v restech. Za duben a květen jsem stihnul odjet dvanáct 
vrcholů a najednou byla půlka listopadu a mě ještě osm zbývalo. Tak 
jsem to rozložil do dvou dlouhých výletů a dorazil letošní ročník. 
Celkem jsem najel 806 km za 44,5 hodiny, nastoupal podle mapy.cz 
9500 metrů. Ještě jednou díky a třeba příští rok znovu. :)
Tommy 72









30. 11. 2020

Držitel VKP 2020 No. 65 _ Ivan Trögel

Ivan se do VrKoPy zapojil již potřetí. Gratulujeme!

Ahoj, zasílám fotky z letošních vrcholů. Jako vždycky super výběr! 
Projel jsem spoustu nových míst, díky za to!
Ivan









30. 11. 2020

Držitel VKP 2020 No. 66 _ Ondra Bos

Ondra se do VrKoPy zapojil již podruhé. Gratulujeme!

Zdravím, dneska jsem dokončil Vrkopu, posílám fotky a díky za skvělé 
místa. Těším se na příští sezónu!
Ondra









30. 11. 2020

Držitel VKP 2020 No. 67 _ Jan Putschögl

Gratulujeme!

Ahoj, dobrý den, zasílám všech 20 vrcholů vrchařské koruny 
pražské :-). Děkuji za výbornou akci a možnost něco zažít.
Jan

PS: Gravel kolo a vše se startem z domova z Radotína a zase návrat 
domů :-)









Ondřej Machů

www.vrkopa.cz


