
 

 

 

Tisková zpráva 

Hamzova léčebna byla od úterního odpoledne do středečního dopoledne plná cyklistů a jejich 

týmů, kteří se zapojili do Metrostav handy cyklo maratonu. 

Maraton organizovaný Cestou za snem odstartoval 30. 7. 2019 v Praze. Účastníci zamířili do východních 
Čech do base campu do Hamzovy léčebny, kde jim bylo poskytnuto zázemí a kde splnili časovky na 
trenažerech. 

Trasa maratonu vede všemi kraji ČR s výjezdem do Polska. Jedná se o nejdelší cyklistický podnik v ČR 
měřící neuvěřitelných 2222 km v limitu 111 hodin. Maraton je koncipovaný jako etapový a non-stop s 
tím, že se jednotliví cyklisté z týmu na trase postupně střídají.  

Tento maraton je unikátní nejen svou délkou, ale také svým otevřeným postojem. V každém týmu musí 
být minimálně jeden člen s jakýmkoliv postižením (držitel karty ZTP, ZTP/P). Od prvopočátku těchto 
závodů je smyslem projektu ukázat, že lidé s postižením i bez něj mohou tvořit společný tým, že sport a 
zde konkrétně cyklistika je otevřena všem, kdo do toho chtějí šlápnout. Do maratonu se tak zapojují 
vozíčkáři na handbicích, nevidomí a slabozrací na tandemových kolech, lidé s dětskou mozkovou 
obrnou na tricyklech, cyklisti s amputacemi, lidé s poruchami sluchu, atd. 

Každý tým má navíc za povinnost najít si patrona – tedy člověka, pro kterého pojedou. Měl by to být 
člověk po úraze nebo nemoci, který potřebuje povzbudit, motivovat a nasměrovat na správnou kolej, 
aby se mohl vrátit zpět do aktivního života. Tímto se maraton stává také benefiční jízdou. 

3. srpna v cíli maratonu v Praze na Kampě na bednách vítězů stanou nejen ti, kteří zajeli nejrychlejší čas 
či nejvyšší průměrnou rychlost, ale medaili obdrží každý účastník maratonu, protože každý, kdo 
absolvuje tuto dvoutisícovou trať, si zaslouží ocenění. Navíc ale bude vyhlášen absolutní vítěz 
maratonu a tím se stane tým, který nejlépe reprezentoval myšlenku – spolupráce, týmový duch, práce 
s patronem, výjimečnost, charita. Absolutním vítězem se tak může stát i tým, který přijede do cíle 
poslední a to nám připadá úžasné! Tímto je zdůrazněno hlavní poslání – mít radost ze sportu, z 
nezapomenutelných chvil s kamarády a z jedinečné atmosféry.  

Sport je pro všechny a handy cyklo maraton má za cíl pomocí sportu formovat naší společnost v 
moderní a otevřenou. Proto je mottem maratonu: BEZ BARIÉR, BEZ PŘEDSUDKŮ, JAKO JEDEN TÝM! 

 

 

Zdroj: www.cestazasnem.cz    

 



 

 

 

Luže 30. – 31. 7. 2019 
 
Kontaktní údaje:  
Bc. Veronika Šťovíčková 
Asistentka ředitele 
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé  
Košumberk 80, 538 54 Luže  
tel. 469 648 102, 603 224 195  
e-mail: stovickova@hamzova-lecebna.cz  
Další informace najdete na www.hamzova-lecebna.cz 


