
Projekt: „Praha – Sněžka (...okolo Česka)“ 
 
Extrémní sportovec Dan Polman, který má za sebou několik non-stop bike&hike projektů v Alpách, 
plánuje na červen / červenec 2015 první velký projekt v rámci území České republiky!  
 
Cíle projektu Praha – Sněžka ...okolo Česka: 

- pomocí vlastních sil (kolo, chůze) propojit nejvyšší body všech 14 českých krajů 
- vše zvládnout v co nejkratším čase 
- akci spojit s charitativní činností (podpora sponzorů akce bude celá věnována na 

projekt DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK – www.d-p-k.cz) 
 

 
 
Hlavní město Praha - Teleček (399 m) 
Středočeský kraj - Tok (865 m) 
Jihočeský kraj - Plechý (1378 m) 
Plzeňský kraj - Velká Mokrůvka (1370 m) 
Karlovarský kraj - Klínovec (1244 m) 
Ústecký kraj - Klínovec (1244 m) 
Liberecký kraj - Kotel (1435 m) 
Královéhradecký kraj - Sněžka (1602 m) 
Pardubický kraj - Králický Sněžník (1424 m) 
Vysočina - Javořice (837 m) 
Jihomoravský kraj - Čupec (819 m) 
Olomoucký kraj - Praděd (1491 m) 
Moravskoslezský kraj - Praděd (1491 m) 
Zlínský kraj - Čertův mlýn (1206 m) 
 
 
Počet zdolaných vrcholů je 12, neboť dva vrcholy jsou zároveň nejvyšším bodem dvou krajů. 
 
Celá akce začíná v hl. městě ČR a končí na vrcholu nejvyšší hory ČR Sněžky.  

http://www.d-p-k.cz/


 
  Daniel Polman 

  *říjen 1979 

  S manželkou Šárkou a dcerami Danicou (*2007)  
   a Sárou (*2013) žije v podkrkonošském městečku Nová Paka. 

  V současné době pracuje jako šéfredaktor časopisu 

   lidé&HORY, editor webu www.lideahory.cz a podílí se na 

   organizaci Mezinárodního festivalu alpinismu a 

   outdoorových kempů v Alpách. 

 
 

Mimo to pravidelně publikuje články v odborných periodikách zaměřených na sport a cestování, vydal 

knižní průvodce „ALPENTOUR & Štýrsko" a "SALZKAMMERGUT - nejhezčí MTB trasy v Solné 
komoře". Jeho reportáž „Bike&hike expedice" získala v roce 2010 cenu poroty v novinářské soutěži, kterou 

každoročně vyhlašuje Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu. 

Ve volném čase aktivně sportuje – věnuje se cyklistice, snowboardingu, alpinismu, zahraje si ale i hokej a 
sveze se na skateboardu. Mnohé jeho sportovní akce mají i charitativní účel. Na cyklistických závodech 
dosáhl již několika úspěchů - zde je několik z nich: 

2004: Čtyřiadvacetihodinovka Nová Paka: 719,5 km – tehdejší rekord závodu 
2006: Apache maraton Jestřebí hory: 3. místo v kategorii 
2007: Čtyřiadvacetihodinovka Újezd u Brna: 725 km – tehdejší rekord závodu 
2008: Mezinárodní závod Salzkammergut Trophy (AT) 211km : 9. místo v kategorii 
2008: Marathon Man – mezinárodní seriál (CZ, AT, POL, GER), 8. místo v celkovém pořadí 
2008: Novopacký 1/2 maraton (35 km): 1. místo celkově 
2009: Moravskotřebovský maraton: 2. místo celkově 
2009: Novopacký 1/2 maraton: 3. místo celkově 
2010: Mezinárodní etapový závod Alpentour Trophy (AT): 3. místo v kategorii 
2010: Mezinárodní závod Sella Ronda Hero (ITA): 2. místo v kategorii 
2010: Moravskotřebovský maraton: 1. místo celkově 
2010: Čtyřiadvacetihodinovka Schötz (SUI): 3. místo, 880 km – český rekord 
2010: Jičínská Merida MTB Tour - seriál MTB časovek: 1. v celkovém hodnocení 
2011: Etapový závod dvojic Alpentour Adventure (AT) - s O. Mikule: 1. místo celkově 
2011: Mezinárodní závod Salzkammergut Trophy (AT) 211 km / 7050 m: 15. celk./7. kat. 
2011: Marathon Man – mezinár. seriál (CZ, AT, ITA, GER), 9. celk./7 kat. - nejlepší Čech 
2011: Jičínská Merida MTB Tour - seriál MTB časovek: 1. v celkovém hodnocení 
2011: Bike Babí Léto (88 km): 4. celkově/2. v kategorii 
2012: Alpentour Adventure (AT) - s O. Mikule: 3. celk. (kvůli krádeži na půjčených kolech) 
2012: Welzlovo kolo (50 km), 1. místo 
2013: Mezinárodní závod KitzAlp Bike (AT) 95 km / 4400 m: 12. celk. / 2. v kat. 
2013: Marathon Man – mezinár. seriál (CZ, AT, ITA, GER), 2. celk. 
2014: Trek Krkonošák (90 km), 2. místo celkově 
2014: Krkonošská 70 s M. Vláškem a O. Mikule: 2. celk. 
2014: Mezinárodní etapový závod GranitlandXtreme (AT): 4. celkově 

 

EXTRÉMNÍ PROJEKTY: 

V roce 2005 absolvoval jako první Čech sólo a „na těžko" kompletní MTB trasu Alpentour Austria 1730 
km / 46 000 m (nejdelší MTB okruh na světě). 

V roce 2009 uskutečnil bike&hike expedici „Velký Benátčan", jejímž cílem bylo vlastní silou propojit 

Benátky a rakouský vrchol Großvenediger 3674 m (česky Velký Benátčan). Celkem 310 km dlouhou trasu 
s převýšením 6000 m zvládl bez přestávky na silničním kole, horském kole a výstupem přes ledovec pod 
17 hodin. Další 3 hodiny mu zabral ještě sestup a sjezd do údolí, non-stop expedici tedy zdárně ukončil po 

20 hodinách. Video: http://vimeo.com/19940563 

V srpnu 2012 zvládl další extrémní bike&hike projekt "Knock the Glock". Cílem akce bylo zdolání 

vzdálenosti mezi hlavním městem Rakouska a nejvyšší horou této země Großglocknerem - opět pomocí 
vlastních sil (silniční kolo, MTB, chůze, výstup přes Stüdlgrat) bez přestávky. Na vrchol Großglockneru se 
nakonec dostal v čase 22 hodin a 15 minut! Včetně sestupu a sjezdu byl v nepřetržitém pohybu 27 hodin. 
Celkem urazil 477 km a nastoupal 7400 m. 

Dan Polman jezdí na kolech DURATEC, dále ho podporují: SALEWA, Progresscycle.cz a Powerbar. 

http://www.lideahory.cz/undefined/
http://www.lideahory.cz/undefined/
http://www.festivalalpinismu.cz/
http://www.lideahory.cz/akce-pro-ctenare
http://shop.alpy.cz/produkt/14-alpentour-trsko-prvodce-mtb/
http://shop.alpy.cz/produkt/4369-salzkammergut-mtb-prvodce-d-polman/
http://shop.alpy.cz/produkt/4369-salzkammergut-mtb-prvodce-d-polman/
http://www.lezec.cz/clanky.php?key=8098
http://vimeo.com/19940563
http://www.lideahory.cz/starsi-novinky/1093-knock-the-glock
http://www.duratec.cz/
http://www.salewa.com/
http://www.progresscycle.cz/
http://www.powerbar.cz/

