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Pozvánka na tiskovou konferenci
V Praze, 1. 9. 2007

Vážená paní, vážený pane,

organizační výbor cyklistického závodu Praha – Karlovy Vary – Praha 

Vás zve na

TISKOVOU KONFERENCI

v pondělí, dne 3. září 2007, od 10.30 hodin

v hotelu Starý pivovar, Plzeňská 9/229, Praha 5
(tramvaj č. 9, zastávka „Krematorium Motol“)

Program tiskové konference:

1) představení účastníků

2) krátký pohled do historie závodu

3) představení trati

4) přihlášení závodníci

5) dotazy

6) zajištění práce novinářů při závodu

7) oběd

Naše pozvání přijal i pan Miloslav Loos, 

který v ročníku 1937 vybojoval titul mistra republiky, 

a trojnásobný vítěz této klasiky pan Jaroslav Kvapil.

S pozdravem

Marek Kocáb

ředitel závodu

Prosíme o potvrzení účasti na e-mailovou adresu: press@cyklovary.cz

V Praze, 10. 9. 2007

Vážená paní, vážený pane,
organizační výbor cyklistického závodu Praha – Karlovy Vary – Praha 

Vás zve na

v pořadí již 62. ročník závodu, který je jako jediný 

v České republice zapsán do mezinárodního cyklistického kalendáře 

UCI Union Cycliste Internationale.

Start je v sobotu, dne 15. září 2007 v 8:30 hodin 

v areálu Autosalonu Klokočka, Karlovarská ulice, Praha 6 

Průjezd Prémií na Divadelním náměstí po 11 hodině se stane hlavním 

bodem doprovodného programu v Karlových Varech. 

Ten současně zastřešuje u této příležitosti paralelně pořádaný závod pro 

veřejnost na proslulou Panorámku a další dění v přilehlých prostorách 

lázeňské kolonády. 

Dojezd této nejstarší a nejdelší silničářské klasiky předpokládáme po 

14 hodině na Hradčanském náměstí na Praze 1, kde je pro Vás připraven od 

12:30 hodin bohatý doprovodný program. 

Diváci se stanou přímými účastníky závodu, někteří z vás trasu dlouhou 

262 km zdolají na rotopedech! 

S pozdravem 

Marek Kocáb 

ředitel závodu

Pozvánka na závod
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15. ZÁŘÍ 2007
SOBOTA

PRAHA – KARLOVY VARY – PRAHA

MEZINÁRODNÍ
CYKLISTICKÝ ZÁVOD
62. ROČNÍK, 262 km

www.cyklovary.cz

PŘIJĎTE POVZBUDIT ZÁVODNÍKY!
SRDEČNĚ VÁS ZVE SK NEUMĚTEL.

nejstarší a nejdelší silniční 
cyklistický závod v České 
republice 1921 - 2007

Hlavní body doprovodného programu na Hradčanském náměstí od 12:30:
1.  pokus o hromadné zdolání 262 km (kilometráž závodu P-KV-P) – závody 

sportovců i nesportovců všech věkových kategorií na rotopedech, ve 
spolupráci s nadačním fondem Veselý senior – začátek 12:30 hodin

2. zábavné akce pro děti od společnosti Hervis  
3.  jízda historických kol – jízdu na vysokých kolech budou předvádět členové 

Českého klubu velocipedistů 1880. Budou zde vystavena historická kola 
z rodinné sbírky pana Františka Babického, kterou spravuje agentura BEA

4. tipovací soutěž na vítěze závodu organizovaná časopisem Peloton  
5.  BIKETRIALOVÁ EXHIBICE MISTRA SVĚTA z let 1998 a 2003 

v kategorii Master, Josefa Dresslera  
6.  představí se „Mažoretky z Horní Lhoty“ – těmto dámám je dohromady 

681 let, váží 917 kg a jejich heslem je: „Pochodovat v krátké sukni není 
výsadou mladých děvčat“

7.  setkání s řadou sportovních osobností Janem Smolík, Zdeňkem Bartoníč-
kem a dalšími.

Předpokládaný dojezd závodníků do cíle mezi 15. a 16. hodinou.
Slavnostní vyhlášení vítězů bude okamžitě po dojezdu, následuje tisková 
konference.
Hudební doprovod: Pražský salonní orchestr pro DD Praha 8 - Bohnice.
Na náměstí bude prezentace Královského pivovaru Krušovice a občerstvení.
   
moderátoři: Michaela Dolinová Podporujeme Nadaci Veselý senior
 Karel Vlach

15. ZÁŘÍ 2007
SOBOTA

PRAHA – KARLOVY VARY – PRAHA

cestou do Karlových Varů,

88:88
cestou zpět do Prahy.

88:88

MEZINÁRODNÍ
CYKLISTICKÝ ZÁVOD

62. ROČNÍK

www.cyklovary.cz

PŘIJĎTE POVZBUDIT ZÁVODNÍKY!
SRDEČNĚ VÁS ZVE SK NEUMĚTEL.

nejstarší a nejdelší silniční 
cyklistický závod v České 
republice 1921 - 2007

Vaší obcí, městem projíždí závod: 

SK Neumětel - sportovní klub, Jiránkova 1136, 163 00 Praha 6 – Řepy, www.cyklovary.cz

Vážení,

dovolujeme si vám oznámit, že dne 15. září 2007 se koná 

62. ročník prestižního mezinárodního cyklistického závodu 

Praha – Karlovy Vary -  Praha 
s cílem na Hradčanském náměstí, 

tedy v blízkosti vašeho bydliště.

Omlouváme se za dopravní omezení a dovolujeme si vás požádat 

o zvýšený dohled nad malými dětmi a zabezpečení domácích 

zvířat v okolí dojezdu tohoto závodu. Akce je zabezpečena 

pořadateli ve spolupráci s Městskou policií.

Bude nám potěšením přivítat vás při bohatém doprovodném 

programu, který začíná od 12:30 hodiny na Hradčanském náměstí.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši podporu 

závodníkům, kteří absolvují vyčerpávající 262 km dlouhou trať.

Pořádající SK Neumětel

www.cyklovary.cz

Plakáty, Letáky
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cíl závodu, doprovodný program na Hradčanském náměstí - 

hlavní program

termín: 15. září 2007, od cca 12,30hod do cca 17,00hod

místo: Hradčanské náměstí

začátek konec

1) pokus o hromadné zdolání 262km (kilometráž závodu PKVP) -  

závody sportovců i nesportovců všech věkových kategorií na 

rotopedech, ve spolupráci s nadačním fondem Veselý senior 12,30 17,00

2) zábavné akce pro děti od společnosti Hervis

3)
jízda historických kol - jízdu na vysokých kolech budou předvádět 

členové Českého klubu velocipedistů 1880. Budou zde vystavena 

historická kola z rodinné sbírky pana Františka Babického, kterou 

spravuje agentura BEA

4)

tipovací soutěž na vítěze závodu organizovaná časopisem Peloton

5) BIKETRIALOVÁ EXHIBICE MISTRA SVĚTA z let 1998 a 2003 v 

kategorii Master, Josefa Dresslera

6) představí se "Mažoretky z Horní Lhoty". Těmto dámám je 

dohromady 681 let, váží 917 kg a jejich heslem je: "Pochodovat v 

krátké sukni není výsadou mladých děvčat"

7) setkání s řadou sportovních osobností, Jan Smolík, Zdeněk 

Bartoníček a další

Předpokládaný dojezd závodníků do cíle 

Slavnostní vyhlášení vítězů

Tisková konference

hudba: hudební doprovod Pražský salonní orchestr pro DD Praha 8 - Bohnice

občerstvení: v prostorách bude prezentace Královského pivovaru Krušovice 

promítání:

prezentace partnerů, fotogalerie ze závodů, promítání video záznamů -

61. ročník, historické video

moderátor: Vladimír Vlach

Michaela Dolinová

15,00hod. - 16,00hod.

okamžitě po dojezdu

Doprovodný program

Pochozí reklama v metru



P R A H A    K A R L O V Y  V A R Y    P R A H A

5www.cyklovary.cz

O
F
F
IC

E

K
ar

lo
va

rs
k

á

W
C

D
É

P
A

R
T

0
 k

m

R
ID

E
R

S V
E

H
IC

L
E

P
P

O

Mapa startu



P R A H A    K A R L O V Y  V A R Y    P R A H A

6 www.cyklovary.cz

���

���

���

���

��	��

���


�
�

��
���

���
��

��
���

��
��

�	
��

��
��

�
�

������


�
�

��
��


�
��

� �
!


�
�

��
��"

�	
#��

��
�


�
�

��
���

$ �
$�!

��
��

259 km

260 km

261 km

262 km

Mapa dojezd Praha



P R A H A    K A R L O V Y  V A R Y    P R A H A

7www.cyklovary.cz

P
R

E
S

S

A
N

T
ID

O
P

IN
G

P
R

O
G

R
A

M

V
IP

W
C

V
E

H
IC

L
E

V
E

H
IC

L
E

C
E

R
E

M
O

N
Y

A
R

R
IV

E
É

Ú
vo

z

H
ra

d
ča

n
sk

é 

N
ám

ěs
tí

N
er

u
d

o
va

K
e 

H
ra

d
u

Mapa cíle



P R A H A    K A R L O V Y  V A R Y    P R A H A

8 www.cyklovary.cz

Deník Sport



P R A H A    K A R L O V Y  V A R Y    P R A H A

9www.cyklovary.cz

Aktuální články v rubrice Silnice 
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Cyklovary: staronová klasika

Putovní pohár získaný Jaroslavem Kvapilem, který v roce 1964 dosáhl třetího vítězství.

(Foto archiv Pelotonu) 

Další fotografie: 

Praha - Karlovy Vary - Praha: nejstarší a nejdelší závod v Česku. Má za 
sebou 61 ročníků. Kdo se postaví na start? A co za to?  

Od roku 1921 se cyklisté snaží co nejrychleji a ve zdraví přežít obvykle 261,2 
kilometry dlouhou trať mezi Prahou a Karlovými Vary. Závod založil oddíl A.C. 
Sparta o od pořádání ho v několika letech zastavily jen neblahé historické 
události. Nejčastěji je na listině vítězů zapsán Jan Veselý, který vyhrál závod 
osmkrát. Po roce 1989 následovala delší pauza. Vzkříšení nastalo loni, když se 
organizace chopil klub SK Neumětel. Zvítězil Chorvat Kvasina, druhý v cíli byl 
Lubor Tesař, který je letos v týmu pořadatelů. Ján Svorada se tu rozloučil se 
svou silniční kariérou.  

Nová trať letošního ročníku je oproti loňsku atraktivnější. Nestartuje se na 
Letné, ale cyklisté vyrazí rovnou z hranice Hlavního města Prahy - od 
autosalonu Klokočka na Praze 5. Výraznou změnou je průjezd Karlovými Vary 
přímo po kolonádě. Nejen přidaná prémie v samotném srdci lázní, ale také celé 
stoupání Panorámkou cyklisty prověří před návratem do Prahy. Cíl je poprvé 
situován do historického centra Prahy - na Hradčanské náměstí. 

Celkem pět prémií dá cyklistům šanci bojovat o další ceny. Společnost Whirpool 
podpořila vrchařskou prémii na 94. kilometru v Bošově, firma Radiocom a 
Karlovarský kraj - to je spurtérská prémie na Divadelním náměstí na 126. 
kilometru. Pak následuje prémie firmy T Design, jejíž umístění je tajné. 
Závodníci se o prémii dozví až několik set metrů před ní. Tradiční cenou jsou 
pak hodinky Omega za Panorámku, které zajistila společnost Bor. Poslední 
prémii sponzoruje pivovar Krušovice na 202. kilometru. 

Motivací jsou nejen prémie. Zpoždění v Boršově, na Panorámce a v Krušovicích 
20 minut na prvního a na začátku Prahy 10 minut, rovná se stažení ze závodu. 

I letos se postaví na start závodu slavná jména ověnčená triumfy. Nechybí ani 
mistři světa či závodníci ze zemí, kde byste cyklistiku sotva očekávali. Cyklovary 
jede mistr světa v omniu Alois Kaňkovský, světový rekordman v hodinovce 
Ondřej Sosenka, vítěz prologu Giro d´Itália Jan Hruška, několikanásobný 
medailista z cyklokrosových šampionátů Radomír Šimůnek mladší, nebo 
světový šampion handicapovaných Jiří Ježek. Mezi zahraničními účastníky je 
například Erik Hoffmann z Namibie, nebo jeho spolujezdec z Lamonty Němec 
Björn Papstein. Zajímavostí je také start letošního vicemistra české silnice, 
bikera Tomáše Vokrouhlíka. 

Nejen samotná cyklistika ale ovládne trať a její okolí. V Karových Varech je 
součástí doprovodného programu i časovka hobíků s cílem co nejrychleji zdolat 
Panorámku. Ve spolupráci s nadací Veselý senior je zase na Hradčanském 
náměstí připravena rotopedová štafeta týmů na 262 kilometrů. Pozvánky dostali 
primátor Hlavního města Prahy Pavel Bém, starosta Prahy 1 Petr Hejma i 
prezident republiky Václav Klaus. Akce se zúčastní i Miss ČR Kateřina 
Sokolová. 

maha

03.09.2007 - Aktualizováno 

V prodeji 

Právě vyšlo 

www.peloton.cz
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Na trať dlouhou 262 kilometrů jezdci 
vyrazí v sobotu 15. září 2007. Bude to už 
po dvaašedesáté. První ročník závodu 
z Prahy do Karlových Varů a zpět se jel 
v roce 1921 a jezdci se na start posta-
vili už ve čtyři hodiny ráno. Vítěz Josef 
Proda-Procházka z pořádající Sparty se 
objevil v cíli po ujetí 261,2 kilometrů za 
10 hodin 29 minut a 13 vteřin (vítěz mi-
nulého ročníku Chorvat Matija Kvasina 
ze stáje Perutnina Ptuj měl čas 6:38:20). 
Dobový tisk byl u vytržení nad tím, jak 
narozdíl od ostatních Proda vyšlapal 
všechny prudké kopce: „...Vedoucí sku-
pina prvotřídních závodníků se držela 
pohromadě až do kopcovitého terénu 
asi na 97. km, kde Kundert, Perič, Zima 
a Parbus vesele šlapali kopec pěšky, 

Od roku 1990 do roku 2005 se tak zá-
vod nepořádal, loni ho cyklisté z klubu 
SK Neumětel vzkřísili. Obnovit ho chtěli 
už dlouho, ale až v roce 2006 se to po-
dařilo. Kromě shánění finančních pro-
středků museli třeba také zaregistrovat 
logo závodu – postavička cyklisty se 
může někomu zdát trochu staromód-
ní, ale navazuje na původní tradici tím, 
že připomíná plakát prvního ročníku 
závodu.

„V minulém roce se nám myšlenka 
obnovení tohoto závodu podařila rea-
lizovat a uspořádali jsme pro nás první 
a v historickém pořadí již 61. ročník. Le-

tos bychom chtěli ve znovu obnovené 
tradici pokračovat a uspořádat další 
ročník. Minulý závod nám v mnohém 
prošlápl cestu – ochranné známky na 
pořádání tohoto závodu, získání prv-
ních sponzorů, schválení tratě, získání 
spolupráce Policie ČR a zařazení závo-
du do kalendáře Českého svazu cyklis-
tiky a velmi významná registrace v Uni-
on Cycliste Internationale,“ říká ředitel 
závodu Marek Kocáb.

I trať je dnes jen lehce pozměněná, 
měří 262 kilometry, vede hlavním měs-
tem Prahou a Středočeským, Ústeckým 
a Karlovarským krajem. Má čtyři limity, 
kdo bude v Bošově, na Panorámce, 
v Krušovicích ztrácet na vedoucího 
závodníka víc jak dvacet minut a na 
začátku Prahy deset minut, musí se 
se závodem rozloučit. Prvních dvacet 
nejlepších cyklistů si odnese finanční 
prémii. Vítěz rovných sto tisíc, druhý 
padesát a třetí v cíli pětadvacet tisíc 
korun. (ajd)

Proda jej statně vyšlapal na kole, a než 
se ostatní závodníci dostali na vrcholek 
prudkého kopce, měl již Proda jednu 
houpačku za sebou a krátce na to zmi-
zel očím závodníků, aby se jim objevil 
až na cestě zpáteční.“ Na trase nechy-
bělo ani bezplatné ošetření, účastníci 
se mohli zdarma najíst a kdo chtěl, do-
stal i případné masáže.

Slibně se rozvíjející závody přerušila 
v letech 1939–1945 válka, ale hned 
následující rok se peloton znovu – už 
po osmnácté – rozjel. Vítěz závodu 
v roce 1946 Jan Veselý hned vytvořil 
časem 8:18:46 nový rekord tratě, Veselý 
byl první celkem osmkrát, a stal se tak 

jedním z rekordmanů závodu. Jeho po-
slední vítězství v roce 1955 také uzavře-
lo období, kdy se jízda z Prahy do Varů
a zpět do metropole těšila velké popu-
laritě nejen mezi závodníky, ale fandilo 
jí i mnoho sportovních příznivců. 

V roce 1989 se už zdálo, že staronová 
tradice vezme za své – organizátoři od-
mítali riskovat zdraví a životy jezdců ve 
stále narůstajícím počtu aut, která na sil-
nici úžasným tempem přibývala. Z Prahy 
do Karlových Varů a zpět totiž závodníci 
šlapali do pedálů za neomezeného pro-
vozu. 9. září 1989 mělo silničářské klasice 
definitivně odzvonit, nejstarší a nejdelší 
silniční cyklistický závod měl 60. ročníkem 
odejít do nezaslouženého důchodu.

Marek Tup˘
Foto Pavel My‰ka, Markéta Navrátilová / CorVos

Nejdel‰í, nejstar‰í a jedin˘ zá-
vod v kalendáfii UCI v âeské
republice. Takov˘mi nej se le-

tos py‰ní závod, jehoÏ první roãník se
pofiádal v roce 1921, a kter˘ letos pfii-
padl na 15. záfií. Od své premiéry se
postupnû vypracoval na nejprestiÏ-
nûj‰í klasiku na území âeskosloven-
ska. Nutno podotknout, Ïe jedno nej
má i za ãesk˘mi hranicemi. Závod je

se sv˘mi 262 kilometry jeden z ne-
jdel‰ích. S tímhle mûla UCI trochu
problém, ale nakonec se organizáto-
rÛm podafiilo prosadit v j̆imku.

Cyklovary se v b˘valém âesko-
slovensku staly pojmem. A souãasní
organizátofii chtûjí jít je‰tû dál. Postaví
se âeská republika po bok soused-
ních PolákÛ a NûmcÛ, ktefií se py‰ní
závody Pro Tour? Hospodáfi pofiáda-
jícího klubu SK Neumûtel Daniel Ther
rovnou pfiiznává, Ïe k tomuto cíli po-
stupnû smûfiuje ve‰keré úsilí. „Letos
jsme zafiazeni v nejniÏ‰í kategorii UCI
1.2. Chceme z CyklovarÛ udûlat vel-
k˘ závod, kter˘ dostaneme do Pro
Tour. Ale je jasné, Ïe to bude trvat nû-
kolik let. Zatím je to je‰tû dost kfiehká

záleÏitost. Ov‰em za deset let uÏ to
bude rozjetá ma‰ina,“ vysvûtluje.

Čtyři tatry vojáků
Ther naráÏí na skuteãnost, Ïe se po
pádu komunismu nena‰el nikdo, kdo
by závod uspofiádal. Zdálo se, Ïe díky
dlouhé tradici a bohaté historii Cyklo-
vary nezaniknou, ale opak byl prav-
dou. TraÈ mezi hlavním mûstem a zá-
padoãesk˘mi láznûmi ovládla auta na
dlouh˘ch sedmnáct let. „Závod po-
dobného typu se stává na silnici pfii
hustém autoprovozu stále nebezpeã-
nûj‰í, není proto divu, Ïe pfiedstavitelé
na‰í cyklistiky uvaÏují do budoucna
o jeho zru‰ení. Nechtûjí riskovat pfií-

padné zranûní závodníkÛ. Podobn˘m
zpÛsobem zanikla fiada amatérsk˘ch
akcí i v zahraniãí. Závody se stále víc
pfiesunují na okruhy, které lze snadno
na nûkolik hodin uzavfiít,“ rozumovalo
v záfií roku 1989 Svobodné slovo.
Chybûlo málo a Cyklovary by byly jen
zaÏloutlou vzpomínkou v podobû no-
vinov˘ch v˘stfiiÏkÛ v nûkolika soukro-
m˘ch archivech.

Na‰tûstí to v roce 2006 ‰lo pfii ob-
novené premiéfie i v mnohem hust-
‰ím provozu. „Klasiky jsou klasiky.
A my chceme b˘t jednou z klasik.
Okruhy jsou úplnû jiná cyklistika,“ vy-
svûtluje jeden z organizátorÛ dÛvody,
které spolek SK Neumûtel vedly
k oÏivení závodu. 

Právû zaji‰tûní trati je na závodû
asi nejtûÏ‰í. DÛkazem je i skuteãnost,
Ïe se mu vûnuje na cel˘ úvazek je-
den ãlovûk po cel̆  rok. Za dob totali-
ty to bylo jednodu‰‰í. Ráno v den zá-
vodu vyjely z Prahy a Karlov˘ch VarÛ
ãtyfii tatry plné vojákÛ s vyfasovan˘m
jídlem na cel˘ den. Na kaÏdé kfiiÏo-
vatce jeden vyskoãil, a kdyÏ kolem

Obdivujeme zrnité černobílé fotografie vyčerpaných jezdců ve svetrech, jedoucích po
nezpevněných cestách na prehistorických velocipedech při prvních ročnících
nejznámějších cyklistických závodů. Tyto závody jsou prestižní a každý ví, kde se
odehrávají. Každý je zná, protože mají dlouhou historii. Ale i Česká republika patří do
této ligy výjimečných. Opět má závod Praha – Karlovy Vary – Praha.

Kult. 
Závod Praha – Karlovy 
Vary – Praha má pro české cyklisty
punc výjimečnosti
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nûj projíÏdûl peloton, postaral se
o bezpeãn˘ prÛjezd. 

To uÏ teì nejde a tak se o bez-
peãnost na trati stará nûkolik set poli-
cistÛ a dobrovolníkÛ. V‰e je perfektnû
pfiipravené. „Dlouho pfied závodem
jedeme se zástupcem policejního
prezidia po vesnicích a mûstech, kte-
rá jsou na trati a tam na úfiadech ve-
deme jednání, kolik jsou schopní zaji-
stit policistÛ, hasiãÛ a dal‰ích
dobrovolníkÛ. ¤ekneme si v kolik tam
bude projíÏdût peloton a rozdûlí se
posty na kfiiÏovatkách. Pfii závodû
pak v prvním autû jede kontrolor, kte-
r˘ si v itineráfii od‰krtává, zda tam ti li-
dé opravdu stojí,“ vysvûtluje Ther. 

Navíc s pelotonem, kter˘ mimo
cyklistÛ ãítá nûkolik desítek aut, jedou
i motorky, které brzdí provoz z v j̆ez-
dÛ z parkovi‰È, lesních a polních cest
a podobnû. Závod se tak jede na
uzavfiené trati. Podle pravidel UCI
jsou v‰echny nemocnice na trati in-
formovány, Ïe se v jejich regionu jede
silniãní závod, aby byly pfiipraveny na
pfiípadné komplikace. 

Informované nemocnice jsou jed-
nou z podmínek UCI. Dal‰í je finanã-
ní otázka. UCI stanovuje nejniÏ‰í
moÏné prémie, jezdci musí dostat
startovné, které jim pokryje cestování
do místa startu, dále musí b˘t dan˘
rozpoãet na ubytování a stravování.
Letos se v˘‰e rozdan˘ch penûz za
celkové umístûní zastavila na úcty-
hodn˘ch 328 000 Kã. Navíc závod
obsahuje nûkolik prémií, kde se roz-
dávají vûcné i finanãní ceny. To v‰ak
není pro cyklisty jediné lákadlo. Díky

tomu, Ïe je závod zafiazen do kalen-
dáfie UCI, jde tu také o dÛleÏité body
do Ïebfiíãku. 

„Na‰ím cílem je ukázat, Ïe tu umí-
me udûlat kvalitní závod. Poãítáme
s tím, Ïe se to venku rozkfiikne. Díky
tomu dokáÏeme domÛ pfiitáhnout za-
hraniãní konkurenci,“ fiíká Ther. Orga-
nizátofii chtûjí navázat na tradici
a vrátit závodu jeho lesk. Postupují
pfiitom úplnû stejnû jako jejich pfied-
chÛdci. SnaÏí se do závodu pfiitáh-
nout známé jezdce, zapojit osobnosti
z nesportovních odvûtví, které závo-
du dodají lesk a prestiÏ. 

Stejnû jako tomu bylo tfieba v roce
1929. „Organisace byla na v˘‰i a nut-
no znovu akcentovati, Ïe pofiádající
klub dal na‰emu sportu závod, jehoÏ
v˘znam ‰Èastn˘m a peãliv˘m kaÏdo-

roãním arangementem stále stoupá
a stává se závodem, o nûjÏ interest je-
ví se i v cizinû. Práci pofiádajícího klu-
bu nutno tedy rozhodnû oceniti jako
velice v˘znaãnou, obûtavou a vysoké
úrovnû sportovní,“ psaly ten rok ãeské
noviny. 

Návrat ke kořenům
KaÏd˘ závod má nûco, co jej ãiní jedi-
neãn˘m. Dan Ther by se chtûl vrátit
ke kofienÛm. Do dob, kdy cyklistika
byla pfiedev‰ím o individuálním v˘ko-
nu. To je v‰ak v dne‰ní dobû uÏ ne-
moÏné. Nejen kvÛli t˘mové taktice,
ale také kvÛli pravidlÛm UCI, která
poÏaduje, aby se na start postavily
jen t˘my o minimálnû ãtyfiech závod-
nících. Ov‰em dûjiny závodu nepí‰í

t˘my, ale jednotlivci. Není to masa
pelotonu. 

Jako napfiíklad první vítûz závo-
du Josef Proda-Procházka, o kte-
rém dobové zprávy z roku 1921
uvádûjí: „KvÛli posouzení jeho v˘-
konnosti ‰ir‰ím obecenstvem uvá-
díme, Ïe pfiijel do Karl. VarÛ ve stej-
ném ãase jako jezdí expresní vlak
Budape‰È – Karlovy Vary, jemuÏ jíz-
da z Prahy do Karlov˘ch VarÛ trvá
dle jízdního fiádu 4 hodiny 23 minut
(má v‰ak vÏdy nûkolik minut zpoÏ-
dûní) Prodovi trvala jeho jízda pfies-
nû 4 hodiny 30 minut!“ Právû tako-
vé perliãky dûlají závod historickou
událostí, pro kterou nûkolika na-
d‰encÛm stojí za to obûtovat
spousty ãasu a prostfiedkÛ. 

MoÏná tohle bude akce, která
spojí ãeskou cyklistiku. V dobû, kdy
kaÏd˘ nadává na âesk˘ svaz cyklis-
tiky, není od vûci pfiipomenout, Ïe to
je svaz, kdo koordinuje jednání smû-
rem k UCI. KdyÏ tu bude velk˘ zá-
vod, kter˘ se promûní v klenot ãeské
cyklistiky, mohl by se tfieba zmûnit
i negativní postoj ãesk˘ch fiidiãÛ vÛãi
tûm „pfiekáÏejícím pestrobarevn˘m
bláznÛm“. TraÈ do VarÛ a zpátky bu-
dou lemovat desetitisíce lidí, jako na
svûtov˘ch závodech. K takovému
stavu je ov‰em dlouhá cesta. Ale
moÏná uÏ nastal ãas, kter˘ vystihují
slova z broÏurky o Cyklovarech z ro-
ku 1938: „Závod karlovarsk˘ jest
kaÏdoroãnû jakousi neoficielní pfie-
hlídkou representantÛ ãeskosloven-
ského sportu cyklistického, neboÈ
zúãastní se jej nejlep‰í vytrvalci ze
v‰ech konãin âeskoslovenské re-
publiky. Po stránce technické jest
tento závod nejtûÏ‰ím, vyÏaduje na-
prosto v‰estrannou tûlesnou kondi-
ci, routinu, taktiku, hlavnû pevnou
vÛli a velké sebezapfiení… Zdar
ãeskoslovenské cyklistice!“  ●

46 9/2007

Vary? Totální cyklistika

Pokud patří nějaký český závod do Pro Tour, je to podnik Praha – Karlovy Vary
– Praha. Tvrdí to jedna z tváří obnovené klasiky Lubor Tesař. Pro toho dokon-
ce znamenal loňský ročník derniéru kariéry.

Čím jsou podle vás Cyklovary tak výjimečné?
Svojí historickou hodnotou, spojením dvou zajímavých lokalit a také délkou tra-
tě. I kdyby vzniklo něco nového, nebude to mít nikdy ten punc.

Takže si dovedete představit, že by Česko mělo skutečně závod v elitní ka-
tegorii Pro Tour?
Je to otázka budoucnosti. Minimálně by to ale mohl být podnik HC, i když je
pravda, že pokud má něco potřebný potenciál, jsou to právě Vary. Na druhou
stranu si nejsem jistý, jestli je dobré se o Pro Tour snažit. Pro západní Evropu
jsme pomalu Asie a týmy by poslaly třetí sled na rozjetí. Efektivnější by měl být
styl zaplacení dvou tří hvězd z Pro Tour, to by na přilákání lidí stačilo.

Měl jste možnost jet slavný závod ještě v dobách socialismu?
Na podzim roku 1989 jsem přecházel do mužů a závod zrovna končil. Bylo mi
to tehdy moc líto, protože Vary znamenaly víc než třeba mistrovství republiky.
Když jsem se tam mohl loni rozloučit, bylo to naplnění jednoho z dětských snů. 

Mimořádná délka musí asi představovat pořádnou výzvu, že?
Je to výjimečné nejen délkou, ale i stylem závodění. Před rokem se třeba po-
sledních osmdesát kilometrů nastupovalo – byla to opravdu totální cyklistika.
Náboj závodu je prostě fantastický. Pro všechny Čechy by měly být otázkou
prestiže. (mz)

Atmosféra. 
Jednorázové klasiky nabízejí
pokaždé něco charakteristického.
V případě Paříž-Roubaix to jsou
kostky, český závod se zase pyšní
startem a cílem v hlavním městě

“

Cyklovary 
se v bývalém

Československu
staly pojmem.

A současní
organizátoři

chtějí jít ještě
dál. Postaví se

Česká republika
po bok

sousedních
Poláků

a Němců, kteří
se pyšní závody

Pro Tour?

”
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Marek Tup˘
Foto Pavel My‰ka

Nade‰el den D, je sobota 15.
záfií 2007. Pfied pÛl devátou
ráno je u autosalonu Klokoã-

ka doslova v˘bu‰ná atmosféra. Ke
stolku, na kterém jsou vyloÏené pre-
zentaãní listiny, se na poslední chvíli
sjíÏdûjí závodníci. Zprudka dobrÏìu-
jí, ostr˘m ranním vzduchem se nese
„vykfiapávání“ kufrÛ. VÏdycky jen
jednu nohu. „Ho‰i, já vás pfiedbûh-
nu,“ dere se dopfiedu vytáhl˘ a ra-
menat˘ Alois KaÀkovsk˘ s ãíslem
„1“. V chumlu stojí dlouh˘ Ondfiej
Sosenka na Moserovi, pfiijíÏdí vlasa-
t˘ Michal Pfiecechtûl, Jifií JeÏek se
zdraví s jednou z organizátorek…
Za nûkolik minut se bude startovat.

„Co byste si vzal na sebe? Dlou-
hé, nebo krátké,“ ptám se svého
prÛvodce, hospodáfie pofiádajícího
klubu SK Neumûtel Dana Thera.
Jen tak tak, Ïe mi nejdou od pusy
obláãky páry. „Krátké,“ fiekne struã-

nû a skáãeme do auta. Tam uÏ ãeká
fieditel Marek Kocáb.

Ostr˘ start je odloÏen aÏ do pár
kilometrÛ vzdálen˘ch Hostivic.
„Dnes ráno tam zaãali frézovat vo-
zovku. Nemûli zaãít, ale zaãali. Tak
nechceme, aby do tûch ma‰in zá-
vodníci vlítli,“ krãí rameny Kocáb.
Jedeme o auto pfied pelotonem.
Obrovská pestrobarevná masa se
‰ine po celé ‰ífice silnice. Je to
úchvatná scenérie.

Pak to ve vysílaãce zachrãí: „Od-
startováno… peloton se dává do po-
hybu.“ Odteì bude vysílaãka na‰ím
dal‰ím ãlenem posádky. Ale my do
ní mluvit nebudeme, abychom neru-
‰ili provoz. Po chvilce to opût zaskfií-
pe: „Zaznamenávám první pokus
o únik.“ Rozezvuãí se pí‰Èalky. Dan
Ther za volantem pfii‰lápne plyn.
Ale auto za námi zaãne troubit, do-
jíÏdí nás a z okna se vysunuje posta-
va. Prudk˘ vítr muÏi lepí vlasy k hla-
vû. V ústech má pí‰Èalku, kterou
mocnû pouÏívá a mohutnû na nás

gestikuluje – jezdci nás dojíÏdûjí. Je
to neskuteãné, ale nemÛÏeme jim
ujet. Valí se z kopce v‰ude osmde-
sátkou, zatímco my musíme pfied
kaÏdou zatáãkou brzdit, pokud jim
nechceme zamávat z pfiíkopu. Na‰-
tûstí brzy následuje kopec, kter˘
cyklisty zpomalí.

Nadšení harleyáři 
Markantní je to hlavnû v zástavbû.
Skupina vlétne do mûsta, kde jsou
jezdci schovaní pfied vûtrem a oka-
mÏitû nastoupí, aby co nejvíce na-
v˘‰ili náskok. Na volném prostran-
ství pak díky silnému protivûtru chtû
nechtû zpomalí. „Je to dobré. Fouká
západní vítr. Teì proti a od obrátky
do zad. Od VarÛ pojedou kule,“ míní
Dan Ther. 

PfiedjíÏdí nás motocykly policistÛ
i harleyáfiÛ, ktefií zaji‰Èují bezproblé-
mov˘ prÛjezd jezdcÛ na kfiiÏovat-
kách. Vypadá to, Ïe jezdci na harle-
yích si to hodnû uÏívají. KdyÏ
zastaví na kfiiÏovatce, musí ãekat,
aÏ cyklisté projedou a pak mífií do-
pfiedu. KdyÏ se proderou peloto-
nem, ‰lápnou na to. Odhaduji, Ïe
jedou tak 180 km/h.

Ve v˘jezdu u Hofiesedel se pole
závodníkÛ rozdûlilo na tfii ãásti do
ukázkov˘ch terezínÛ. Jede se totiÏ
v silném protivûtru, takÏe rychlostní

prÛmûr po dvou hodinách závodu je
pouh˘ch 37,5 km/h. Tou dobou do-
chází i k jedinému pádu – cyklistu
s naraÏen˘m bokem odvezla sanita
do kladenské nemocnice.

Vysílaãka nás informuje: „Cyk-
listé zvedají ruce, chtûjí odkládat
o‰acení.“ A dává tak za pravdu
Therovi. V tomto okamÏiku se od
skupiny trhá Petr Benãík (PSK
Whirlpool) s Milanem Kadlecem
(Dukla) a nûkolika dal‰ími. Dobfie
spolupracují, takÏe jejich náskok
narÛstá. âeká ná‰ totiÏ první pré-
mie – kfiovím porostl˘ kopec na
Bo‰ov. Autem je to docela v poho-
dû. Sice del‰í stoupání ale „na nû-
kolikrát“ – kopec se tu pfiíjemnû
houpe.

„KdyÏ ujede skupina tady pfied
Bo‰ovem, v Karlov˘ch Varech jí ba-
lík je‰tû nesjede a fouká západní ví-
tr, tak je vítûz z této skupiny,“ fiíká
Ther do hukotu rozjíÏdûjícího se au-
ta. Boj o Bo‰ov vyhrává Radek
Beãka z PSK Whirlpoolu, ale my ho
nevidíme, protoÏe jedeme trochu
napfied. Nevíme tedy ani, jestli je ve
skupinû Stanislav Kozubek. 

„Tady na Bo‰ovû nám loni ukra-
dli ceduli. Pak tady za rok jedu a vi-
dím ji v támhletom autobazaru,“
ukazuje Ther z okna. „Zastavil jsem
a odehrál se dost humorn˘ dialog.
¤íkám tomu chlápkovi: Pane, tohle

Cyklovary 
za jedna minus
Cyklovary 
za jedna minus

REPORTÁŽ

36 10/2007

Představte si, že rok pečlivě rovnáte kostičky
domina do řady za sebou. Pak do toho prvního
zlehka cvrnknete ukazováčkem. Spustíte lavinu,
která nejde zastavit. Podobné je to s pořádáním
závodu Praha – Karlovy Vary – Praha. Jakmile
zazní startovní výstřel, už se to nedá vzít zpátky.
I když oproti řetězové reakci padajících kostek
domina se dá tohle dění alespoň trochu usměrnit.
Ale musíte se o to sakra snažit.
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Děkujeme za Vaši pomoc, podělili jsme se o ni s ostatními!

Měli jsme na co navázat:

Nejstarší, nejdelší … To už znáte. Závod Praha – Karlovy Vary – Praha se znovu narodil loni, letoš-
ní ročník je tak vlastně (šedesátý)druhý. Tradice byla skutečně zavazující, ale úspěch ročníku 2006 a Vaše 
podpora nám dodaly odvahy do další práce.

Chtěli jsme závod posunout výše:

Co se nerozvíjí, to zaniká. Aby si závod Praha – Karlovy Vary – Praha opět nepřipomenul pravdi-
vost předchozí věty, padlo jasné rozhodnutí: přihlásit ho do kalendáře Mezinárodní cyklistické unie. Ne 
proto, aby nám v záhlaví výsledků přibylo jedno logo a kategorie 1.2. UCI.

Chtěli jsme, aby česká cyklistika měla opět svůj vrchol. Špičkový světový podnik s ofi ciální kate-
gorií, který ukáže, že silniční cyklistika v Česku stále existuje, má na čem stavět, rozvíjet se, lákat mladé 
talenty na kola a diváky k tratím. To, že závod bude špičkově zajištěný po všech stránkách a bezpečnost 
všech účastníků bude precizní, jsme považovali za naprostou samozřejmost.

Vše jsme podřídili sportu:

•   Aby se cyklisté cítili dobře už před závodem, bydlely zahraniční týmy v luxusním hotelu Starý pivo-
var.

•    Snažili jsme se zaručit co největší bezpečnost na trati. Tu průběžně uzavírala Policie České republiky, 
Městské policie, pořadatelé na motorkách i bez nich. Všem patří velký dík!

•   Přidal se k nám neocenitelný pomocník Lubor Tesař, loni na Varech těsně druhý.
•   Pomáhal mezinárodní rozhodčí Miroslav Janout, který má zkušenosti i z Tour de France.
•   Trať se opět měnila, zatraktivnila se. Průjezd kolem kolonád v Karlových Varech a cíl na Hradčanském 

náměstí v Praze nepotřebují další komentář.
•    I díky hlavnímu partnerovi – společnosti Physter technology – si cyklisté v cíli rozdělili na odměnách 

328 000 korun
•    Přibyly další prémie. Kromě společností Whirlpool, Bor a Královský pivovar Krušovice se na nich 

podílela fi rma T-design, fi rma Sagem, hotel Starý pivovar, společnost Radiocom a Karlovarský kraj.

Cyklisté si „Vary“ protrpí, ale proč nepomoci ostatním?

 I to si řekl organizační výbor. Mezi logy Vás, kteří jste nám pomohli je i jedno, které se díky spolupráci 
s námi také dočkalo pomoci. Nadace Veselý senior se postarala o vyplnění části doprovodného programu 
na Hradčanském náměstí a na oplátku dostala šek na  50 000 korun českých.

Kam se posune závod za rok? Vydržte s námi a uvidíte!

Úvodní slovo

……..pár slov od Veselého seniora……….
U příležitosti dalšího ročníku mezinárodního cyklistického závodu Praha - Karlovy Vary - Praha jsme se jako nadační 
fond Veselý senior společně s SK Neumětel podíleli na programu, který měl sportovně - charitativní podtext. Na 
Hradčanském Náměstí jsme uspořádali na jednom z improvizovaných pódií závod na rotopedech, určený nejen seniorům. 
Jízdy na nepohyblivých kolech se účastnilo deset desetičlenných družstev různých generací, které ujelo stejnou vzdálenost 
jako profesionální cyklisté, tedy 262 km. Vítězné družstvo úřadující Miss ČR Kateřiny Sokolové obdrželo cenu předního 
designéra Bořka Šípka - skleněnou makovičku, která je logem Veselého seniora. 

Sportovní klub Neumětel propojil dvě myšlenky - oživit tradiční závod a navíc pomoci fi nančním šekem nadačnímu 
fondu, který se věnuje nemocným, ale i aktivním seniorům a zařízením pro ně určeným.

Děkujeme za spolupráci a fi nanční dar

Za nadační fond Veselý senior - zakladatelky Lenka Kopecká a Eliška Klepalová
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Titulem nejstarší a nejdelší v Česku, se může závod Praha – Karlovy Vary – Praha pyšnit hod-
ně dlouho. Má za sebou 61 ročníků. A teď je i v mezinárodním kalendáři UCI, v kategorii 1.2. Letos 
se pojede na pozměněné trati a to v sobotu 15. září.

 Od roku 1921 se cyklisté snažili co nejrychleji a ve zdraví přežít obvykle 261,2 kilometry dlouhou trať 
mezi Prahou a Karlovými Vary. Závod založil oddíl A. C. Sparta a od pořádání ho v několika letech 
zastavily jen neblahé historické souvislosti. Nejčastěji je na listině vítězů zapsán Jan Veselý, který vy-
hrál závod osmkrát. Po roce 1989 následovala delší pauza. Vzkříšení nastalo loni, kdy se organizace 
chopil klub SK Neumětel. Zvítězil Chorvat Kvasina, při závodě se loučil Ján Svorada, druhý v cíli byl 
Lubor Tesař, který je letos v týmu pořadatelů.

 Nová trať letošního ročníku závod ještě zatraktivní. Nestartuje se na Letné, ale cyklisté vyrazí rovnou 
z hranice Hlavního města Prahy – od Autosalónu Klokočka. Výraznou změnou je průjezd Karlovými 
Vary přímo po kolonádě. Nejen přidaná prémie v samotném srdci lázní, ale také celé stoupání Pano-
rámkou cyklisty prověří před návratem do Prahy. Cíl je poprvé v historickém centru Prahy, přímo na 
Hradčanském náměstí.

 Celkem pět prémií dá cyklistům šanci bojovat o další ceny. Whirlpool podpořil vrchařskou prémii na 
94. kilometru v Bošově, společnost Radiocom a Karlovarský kraj – to je spurtérská prémie na Diva-
delním nám na kilometru 126. Prémie fi rmy T-Design je tajná, po ní následuje tradiční cena: první na 
Panorámce na 133. kilometru získá hodinky Omega, které zajistila společnost Bor. A kdo jiný může 
sponzorovat prémii na 202. kilometru než Královský Pivovar Krušovice?

 Nejen prémie jsou ale motivací. Zpoždění v Bošově, na Panorámce a v Krušovicích 20 minut na 
prvního a v Praze 10 minut, rovná se stažení ze závodu.

I letos se postaví na start závodu slavná jména ověnčená triumfy. Mistr světa v omniu Alois Kaň-
kovský, světový rekordman v hodinovce Ondřej Sosenka, vítěz prologu na Giro d‘Italia Jan Hruška, 
několikanásobný medailista z cyklokrosových šampionátů Radomír Šimůnek ml. nebo světový šam-
pión handicapovaných Jiří Ježek. Mezi zahraničními účastníky je i Erik Hoff mann z Namibie, nebo 
jeho spolujezdec z Lamonty Němec Björn Papstein.

 Nejen samotná cyklistika ale ovládne trať a její okolí. V Karlových Varech je součástí doprovodného 
programu i časovka hobíků s cílem co nejrychleji zdolat Panorámku. Ve spolupráci s nadací Veselý 
senior je zase na Hradčanském náměstí připravena rotopedová štafeta týmů na 262 kilometrů. Po-
zvánky dostali primátor Hlavního města Prahy Pavel Bém, starosta Prahy 1 Petr Hejma i prezident 
republiky Václav Klaus. Ozdobou jistě bude Miss ČR Kateřina Sokolová.

Těšíme se na setkání s Vámi 15. září.

Kontakty a info: press@cyklovary.cz nebo www.cyklovary.cz

Tisková zpráva
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Catégorie/Category: Elite, U23 15.9.2007             Distance/Distance: 262 km

ADP  ASC Dukla Praha CZE

1 ASC Dukla Praha Kaňkovský Alois Elite CZE19830719

2 ASC Dukla Praha Bláha Martin Elite CZE19770912

4 ASC Dukla Praha Kadlec Milan Elite CZE19741013

5 ASC Dukla Praha Hochmann Jiří U-23 CZE19861001

6 ASC Dukla Praha Šubrt Pavel Elite CZE19840213

7 ASC Dukla Praha Hačecký Vojtěch U-23 CZE19870329

8 ASC Dukla Praha Hačecký Martin U-23 CZE19880724

TM Kratina Josef

NCZ  Výběr ČR CZE

12 Výběr ČR Ježek Jiří Elite CZE19741016

13 Výběr ČR Přecechtěl Michal Elite CZE19771024

15 Výběr ČR Martínek Pavel Elite CZE19820203

16 Výběr ČR Hudeček Jiří U-23 CZE19860519

TM Třesohlavý Jan

PSK  PSK Whirlpool CZE

21 PSK Whirlpool Andrle René Elite CZE19740401

22 PSK Whirlpool Benčík Petr Elite CZE19760129

24 PSK Whirlpool Kozubek Stanislav Elite CZE19800609

25 PSK Whirlpool Bečka Radek Elite CZE19790716

27 PSK Whirlpool Dlouhý Vojtěch Elite CZE19810112

TM Vladimír Vávra

ARH  Atlas - Romer‘s Hausbackerei GER

31 Atlas - Romer´s 

Hausbackerei

Andres Peter U-23 SUI19851016

32 Atlas - Romer´s 

Hausbackerei

Arn Laurent Elite SUI19820619

33 Atlas - Romer´s 

Hausbackerei

Baumgartner 

Benjamin

Elite SUI19840110

34 Atlas - Romer´s 

Hausbackerei

Hardter Uwe Elite GER19770114

35 Atlas - Romer´s 

Hausbackerei

Lang Martin Elite GER19830515

36 Atlas - Romer´s 

Hausbackerei

Stauder Benjamin U-23 GER19871030

TM Bernet Peter

3CG  Team 3C-Gruppe Lamonta GER

42 Team 3C-Gruppe 

Lamonta

Hoff mann Erik Elite NAM19810822

44 Team 3C-Gruppe 

Lamonta

Papstein Björn Elite GER19750605

45 Team 3C-Gruppe 

Lamonta

Dassler Ingmar U-23 GER19850412

47 Team 3C-Gruppe 

Lamonta

Heizmann 

Elnathan

Elite GER19820217

48 Team 3C-Gruppe 

Lamonta

Pristl Sebastian U-23 GER19870915

49 Team 3C-Gruppe 

Lamonta

Sievers Holger Elite GER19681122

TM Schnick Frank

ZPS  ŽP Šport, a.s. SVK

52 ŽP Šport, a.s. Víglaský Ivan U-23 SVK19850512

53 ŽP Šport, a.s. Škvarka Michal U-23 SVK19860813

54 ŽP Šport, a.s. Goč Lukáš U-23 SVK19880302

55 ŽP Šport, a.s. Čanecký Andrej Elite SVK19750428

57 ŽP Šport, a.s. Palčák Josef U-23 SVK19871217

58 ŽP Šport, a.s. Haring Martin U-23 SVK19861224

TM Grebeči Dalibor

AKU  Continental team Akud Rose GER

61 Continental team 

Akud Rose

Hans Sebastian U-23 GER19870101

Catégorie/Category: Elite, U23 15.9.2007             Distance/Distance: 262 km

62 Continental team 

Akud Rose

Westmattelmann 

Daniel

U-23 GER19871031

64 Continental team 

Akud Rose

Schlüter Mitja U-23 GER19860713

66 Continental team 

Akud Rose

Grewe Jens U-23 GER19880329

67 Continental team 

Akud Rose

Kőstel Patric U-23 GER19860808

TM Hanh Zochen

SES  Selection of the Silesia CZE

71 Selection of the 

Silesia

Filipec Martin Elite CZE19760322

74 Selection of the 

Silesia

Zelinka Ondřej U-23 CZE19870329

75 Selection of the 

Silesia

Kovář David U-23 CZE19851117

76 Selection of the 

Silesia

Škrobánek Jiří Elite CZE19730131

TM Eis Antonín

ASP  AC Sparta Praha CZE

81 AC Sparta Praha Pucelik Petr Elite CZE19720724

82 AC Sparta Praha Hrubý Tomáš Elite CZE19820607

83 AC Sparta Praha Kesl Michal Elite CZE19820529

84 AC Sparta Praha Pávek Ondřej Elite CZE19800923

85 AC Sparta Praha Krotký Rostislav Elite CZE19761019

86 AC Sparta Praha Křivánek Jiří Elite CZE19851105

TM Rubáš  Zdeněk

NSV  SLOVAKIA SVK

91 SLOVAKIA Žabka Jozef Elite SVK19750128

92 SLOVAKIA Liška Martin Elite SVK19760810

95 SLOVAKIA Fáber Zdenek U-23 SVK19870810

96 SLOVAKIA Slovák Michal Elite SVK19841216

TM Durech Pavel

PRE  PREMIER RUS

102 PREMIER Afonin Anton U-23 RUS19870619

103 PREMIER Kritskiy Timofey U-23 RUS19870124

104 PREMIER Galimzyanov 

Denis

U-23 RUS19870307

105 PREMIER Komkov Danil U-23 RUS19851031

106 PREMIER Serebryakov 

Alexander

U-23 RUS19870925

107 PREMIER Bespavlov 

Alehandar

Elite RUS19810510

TM

HAD  HADIMEC SUI

111 HADIMEC Schmäh Elias U-23 SUI19860926

115 HADIMEC Salzinger Florian U-23 GER19830705

116 HADIMEC McPartland David Elite AUS19800911

117 HADIMEC Baer Michael U-23 SUI19880312

118 HADIMEC Eggli Tobias U-23 SUI19860619

119 HADIMEC Kobelt Rolf U-23 SUI19860622

TM Oertle Mathias

BEI  CK Příbram B.E.I. CZE

121 CK Příbram B.E.I. Sosenka Ondřej Elite CZE19751209

122 CK Příbram B.E.I. Paďour František U-23 CZE19880119

123 CK Příbram B.E.I. Novák Jakub U-23 SVK19880323

124 CK Příbram B.E.I. Vachek Petr U-23 CZE19871122

125 CK Příbram B.E.I. Staněk Lukáš Elite CZE19840623

126 CK Příbram B.E.I. Brázdil Jiří U-23 CZE19880921

TM Wimmer Jiří

Startovní listina
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Startovní listina

Catégorie/Category: Elite, U23 15.9.2007             Distance/Distance: 262 km

REC  Regionální Čechy CZE

131 Regionální Čechy Micek Tomáš Elite CZE19840529

132 Regionální Čechy Zitta Pavel U-23 CZE19850422

133 Regionální Čechy Cirkl Petr Elite CZE19710113

134 Regionální Čechy Trunec Michal U-23 CZE19851129

136 Regionální Čechy Lukeš Ondřej Elite CZE19821110

TM Třesohlavý Jan

GLT  Giant Liga Team CZE

141 Giant Liga Team Čermák Petr Elite CZE19671030

142 Giant Liga Team Uher Martin U-23 CZE19860512

143 Giant Liga Team Průcha Bedřich Elite CZE19730523

144 Giant Liga Team Hanzelín Roman Elite CZE19741016

145 Giant Liga Team Kalous Jaroslav Elite NOR19720905

TM

SPL  CCC Polsat Polkowice POL

151 CCC Polsat 

Polkowice

Jezowski Krzysztof Elite POL19750830

152 CCC Polsat 

Polkowice

Kiendys Tomasz Elite POL19770623

153 CCC Polsat 

Polkowice

Lisowicz Tomasz Elite POL19770223

154 CCC Polsat 

Polkowice

Mroz Mateusz Elite POL19800109

157 CCC Polsat 

Polkowice

Zoledziowski 

Crzegorz

Elite POL19800107

158 CCC Polsat 

Polkowice

Wesoły Marek Elite POL19780104

TM Lešniewski Marek

LKT  LKT Team Brandenburg - Regionalteam GER

161 LKT Team 

Brandenburg - 

Regionalteam

Fischer Marcel U-23 GER19871017

162 LKT Team 

Brandenburg - 

Regionalteam

Kluge Roger U-23 GER19860205

166 LKT Team 

Brandenburg - 

Regionalteam

Reimer Martin U-23 GER19870614

167 LKT Team 

Brandenburg - 

Regionalteam

Benjamin Riemer U-23 GER19880708

168 LKT Team 

Brandenburg - 

Regionalteam

Luttuschka Steven U-23 GER19880624

169 LKT Team 

Brandenburg - 

Regionalteam

Grunder Martin U-23 GER19880302

TM Max Michael

DTS  DT - SPECIALIZED MIX Team CZE

171 DT - 

SPECIALIZED 

MIX Team

Bárta Jan Elite CZE19841207

172 DT - 

SPECIALIZED 

MIX Team

Rucker Daniel Elite CZE19740531

173 DT - 

SPECIALIZED 

MIX Team

Čer Tomáš Elite CZE19831002

174 DT - 

SPECIALIZED 

MIX Team

Heinrich Lukáš Elite CZE19790707

TM Kulhavý Tomáš

Catégorie/Category: Elite, U23 15.9.2007             Distance/Distance: 262 km

KCS  KC Slavia Praha CZE

181 KC Slavia Praha Kopr Karel Elite CZE19730520

183 KC Slavia Praha Ptáčník Filip Elite CZE19810724

184 KC Slavia Praha Jankovský Jakub Elite CZE19761005

185 KC Slavia Praha Staněk Aleš Elite CZE19780409

186 KC Slavia Praha Hrůza Tomáš U-23 CZE19860610

187 KC Slavia Praha Brabec Daniel Elite CZE19840214

TM Kaňka Karel

MIX  MIX VELOSERVIS TEAM CZE

191 MIX 

VELOSERVIS 

TEAM

Běhounek Michal Elite CZE19671129

192 MIX 

VELOSERVIS 

TEAM

Fiala Jan Elite CZE19770318

193 MIX 

VELOSERVIS 

TEAM

Smutný Nikola Elite CZE19780610

194 MIX 

VELOSERVIS 

TEAM

Horák Lukáš Elite CZE19750315

TM Kachlíř Marcel

USR  Výber stredoslovenského regiónu SVK

201 Výber 

stredoslovenského 

regiónu

Polievka Pavol Elite SVK19690106

202 Výber 

stredoslovenského 

regiónu

Zachar Branislav U-23 SVK19860106

203 Výber 

stredoslovenského 

regiónu

Freivolt Štefan Elite SVK19840904

205 Výber 

stredoslovenského 

regiónu

Škopek Martin U-23 SVK19860907

TM Kveten Vendelin

DUK  Výběr Brno CZE

211 Výběr Brno Kuchař Tomáš U-23 CZE 19880504

212 Výběr Brno Kratochvíla Jakub U-23 CZE 19880826

213 Výběr Brno Dostál Jan U-23 CZE 19880211

214 Výběr Brno Matějka Marek U-23 CZE 19881123

215 Výběr Brno Krejčí David Elite CZE 19830428

216 Výběr Brno Buček Karel Elite CZE19821114

TM Matějka Libor

ISA  Team ISAAC GER

221 Team ISAAC Rieger Karsten Elite GER19831118

222 Team ISAAC Dörrer Tobias Elite GER19690306

223 Team ISAAC Volkmann Karsten Elite GER19790901

227 Team ISAAC Schubert Patrick Elite GER19840321

228 Team ISAAC Mauersberger 

Björn

Elite GER19820621

TM Schiff oer Michael
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Pořadatel:    SK NEUMĚTEL, Jiránkova 1136, 163 00 Praha–

Řepy

Termín:  sobota 15.září 2007, start 8,30 hodin

Ředitel závodu:  Marek Kocáb, tel. +420 724 602 960

Technický ředitel:  Karel Kaňka, tel. +420 602 121 261

Sekretariát závodu:  Praha: Grafi cká 22, 150 00 Praha 5,

  Zuzana Kaňková, tel.:+420 602 271 461, email: 

info@cyklovary.cz

  Karlovy Vary: 

Michal Prokop, +420 777 899 928

Kancelář závodu:  Autosalon Klokočka, 

Karlovarská ulice, Praha 6 

Hlavní rozhodčí:  Valery SEVRUK, 23 August Str., 

Ap.43-30, 61103 KHARKOV, UKRAINE

Přihlášky:  dle předpisu UCI.

Prezentace:  Praha v pátek 14.9.2007 od 18,00 do 21,00 hodin 

a v sobotu 15.9.2007 od 6,00 hodin

  do 7,00 hodin.

  Každý závodník obdrží sadu startovních čísel, která 

bez jakýchkoliv úprav musí být

  umístěna tak, aby byla dobře viditelná.

Podmínka účasti:  platná licence na rok 2007.

Startují:  muži kategorie Elite a U23, kontinentální týmy 

UCI, národní týmy, regionální týmy a klubové 

týmy. Počet závodníků v týmu je maximálně 6 

a minimálně 4.  

Čipy:  Každý závodník obdrží čip. Licence bude vrácena 

po odevzdání čipu a rámového čísla.

Trať závodu:  Praha –AUTOSALON KLOKOČKA,

  Hostivice, Jeneč, Unhošť, Kyšice, Valdek, Velká 

Dobrá, Doksy, Kamenné Žehrovice,

  Tuchlovice, Slovanka, Nové Strašecí, Mšecké 

Žehrovice, Mšec, Řevničov, Krušovice, Krupá, 

Hořesedly, Hořovičky, Petrohrad, Lubenec, 

Libkovice,

  Bošov PRÉMIE–LIMIT 93,1 km,

  Karlovy Vary, Mattoniho nábřeží, Drahomířino 

nábřeží, 

 Divadelní náměstí PRÉMIE 126,0 km

  Na Vyhlídce, Pražská,

  Panorámka PRÉMIE–LIMIT 132,6 km,

  BUFET Lubenec, Petrohrad, Hořovičky, Hořesedly, 

Krupá,

  Krušovice PRÉMIE–LIMIT 201,8 km,

  BUFET Řevničov, Mšec, Mšecké Žehrovice, Nové 

Strašecí, Slovanka, Tuchlovice,

  Kamenné Žehrovice, Doksy, Velká Dobrá, Valdek, 

Kyšice, Unhošť, Červený Újezd,

  Chrášťany, Zličín, 

 Praha LIMIT 251,8 km,

  Hradčanské náměstí CÍL 262 km.

Značení trati:  bude provedeno tabulemi na pravé straně silnice

Limit:  Na trati jsou určena 4 limitní místa, kde bude 

odvolán každý závodník s uvedenou ztrátou:

  93,1 km  Bošov PRÉMIE

  20 minut na vedoucího závodníka,

  132,6 km  Panorámka PRÉMIE

  20 minut na vedoucího závodníka,

  201,8 km  Krušovice PRÉMIE

  20 minut na vedoucího závodníka,

  251,8 km  Zličín, Praha

  10 minut na vedoucího závodníka.

  Časový limit pro klasifi kaci v cíli závodu je stanoven 

na 5% z času vítěze.

Předpis:  Závod se koná podle pravidel UCI, ČSC a znění 

tohoto rozpisu. Závod se jede za normálního 

silničního provozu s omezením při průjezdu 

křižovatkami v doprovodu POLICIE ČR, přesto 

musí všichni účastníci dodržovat ustanovení 

zákona o provozu na pozemních komunikacích 

číslo 361/2000 Sb. a jeho pozdějších novel 

a uposlechnout pokynů policie, pořadatelů a 

rozhodčích.Každý účastník se závodu zúčastňuje 

na vlastní nebezpečí, technický pořadatel neručí za 

škody účastníkům vzniklé nebo jimi způsobené..

  Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických 

změn oproti rozpisu závodu v případě 

nepředvídaných okolností.

  Každý závodník je povinen se nejpozději 15 minut 

před startem vlastnoručně podepsat do předem 

vyložených podpisových archů.

Mechanická vozidla:  Pořadí mechanických vozidel bude určeno při 

poradě vedoucích družstev.

  Do konvoje budou zařazena vozidla, která svými 

rozměry vyhovují pravidlům cyklistiky.

Technická porada:  sobota 15.9.2007 v 7,30 hodin v kanceláři závodu 

Autosalon Klokočka.

Radiotour:  výdej radiostanic bude v prostoru startu a cíle 

15.9.2007 od 6,30 do 7,30 hodin.

  Radiotour bude pracovat na frekvenci 448,490 

MgHz

Vyhlášení vítězů:  Vyhlašování bude do 15 minut po příjezdu prvních 

závodníků.

  Ke stupňům vítězů se musí dostavit první 3 

závodníci a vítězové prémií.

  Podmínka získání prémie je dokončení závodu.

  Ostatní ceny budou předány po skončeném závodě 

v Hotelu Starý pivovar, Plzeňská ulice 9/229 , Praha 

5.

Rozpis cen:  Pro první tři v cíli jsou vypsány věcné i fi nanční, do 

dvacátého místa fi nanční ceny. 

Prémie:  Prémie jsou věcné i fi nanční, vždy pouze první 

závodník.

Zdravotní zajištění:  Závod bude zajištěn lékařem a sanitou. 

Nemocnice v okolí 

závodu:  Kladno +420312606111

 Rakovník +420313525111

 Karlovy Vary +420353115111

 Praha Motol +420224431111

Antidopingová 

kontrola:  bude prováděna dle směrnic AV ČR. Místnost pro 

antidopingovou kontrolu bude v prostoru cíle.

   Marek Kocáb v.r.

   ředitel závodu

ROZPIS CYKLISTICKÉHO ZÁVODU JEDNOTLIVCŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PRAHA – KARLOVY VARY - PRAHA

1.  100 000,- Kč 3 448 € 11. 10 000,- Kč 345 €

2.  50 000,- Kč 1 724 € 12. 9 000,- Kč 310 €
3.  25 000,- Kč 862 € 13. 8 000,- Kč 276 €
4.  17 000,- Kč 586 € 14. 7 000,- Kč 241 €
5.  16 000,- Kč 552 € 15. 6 000,- Kč 207 €
6.  15 000,- Kč 517 € 16. 5 000,- Kč 172 €
7.  14 000,- Kč 483 € 17. 4 000,- Kč 138 €
8.  13 000,- Kč 448 € 18. 3 000,- Kč 103 €
9.  12 000,- Kč 414 € 19. 2 000,- Kč 69 €

10.  11 000,- Kč 379 € 20. 1 000,- Kč 34 €

Propozice
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km 0/-262  START z Autosalonu Klokočka v Řepích 
vyslal přesně v 8:30 na trať 123 závodníků s licencemi 
od devíti národních svazů. Peloton tvořilo 12 českých 
a 11 zahraničních týmů a výběrů.

km 15/ – 247 Zrodil se první únik. Čtrnáctičlenná 
skupina dosáhla nejvyššího náskoku 1:35 min. Ve 
skupince ale nebyl nikdo, kdo by výrazněji ovlivnil 
styl závodu, ani únik sám neměl dlouhého trvání. 
Hlavní pole uprchlíky dostihlo po 27 kilometrech. 
V Krušovicích už jel celý peloton pohromadě.

km 60/– 202 Ve výjezdu u Hořesedel se pole závod-
níků rozdělilo na tři části. Celou cestu do Karlových 
Varů totiž cyklisté absolvovali v silném protivětru a 
rychlostní průměr po dvou hodinách závodu proto 
dosahoval pouhých 37,5 km/h. Tou dobou došlo 
v pelotonu i k jedinému pádu, cyklistu s naraženým 
bokem odvezla sanita do kladenské nemocnice.

km 75/ – 187 Na hranici Ústeckého kraje se z ve-
doucí skupiny oddělila devítka cyklistů s Benčíkem a 
Kadlecem, která díky pravidelnému střídání na špici, 
svůj náskok na balík pronásledovatelů i celé hlavní 
pole rychle zvyšovala.

km 93,1/ – 168,9 PRÉMIE Bošov (Whirlpool)
Ve stoupání na úvodní prémii, která byla současně 
prvním časovým limitem, se had uprchlíků natáhl. 
Nejrychlejším na kopci byl Radek Bečka z Whirlpoo-
lu před sparťanem Rostislavem Krotkým a Němcem 
Benjaminem Stauderem z Atlasu. Druhá skupina 
měla v tu chvíli ztrátu 4:40 min.

km 126/- 136 PRÉMIE K. Vary – Divadelní náměs-
tí (Radiocom, Karlovarský kraj)
Čelo závodu minulo ceduli Karlovy Vary v 11:54, což 
odpovídalo rychlostnímu průměru přes 35 km/h. 
Prémii na Divadelním náměstí po průjezdu koloná-
dou ovládl Polák Tomasz Kiendys z CCC-Polsat a 
jako první se vydal do obávaného stoupání na Pano-
rámku. 

km 131/ – 131 PRÉMIE K. Vary – polovina trati (T-
design)
Více sil ale do kopce ušetřil Milan Kadlec z Dukly 
Praha a zvítězil v tajné prémii.

km 132,6/– 129,4 PRÉMIE K. Vary – Panorámka 
(Bor, město Karlovy Vary)
Kadlecovi držel náskok i ve zbytku stoupání na Pa-
norámku a dojel si dle tradice pro hodinky Omega. 
Pronásledovatelé stáhli náskok na pouhou minutu 
– druhý vyjel Panorámku Krotký ze Sparty, třetí 

Štefan Freivolt z Výberu Stredosloveského regiónu. 
Hlavní pole ztrácelo cca 9,5 minuty.

km 140/– 122 Na výjezdu z Karlových Varů už byla 
opět vedoucí devítičlenná skupinka pohromadě a 
tempo se výrazně zvýšilo, protože západní vítr tlačil 
cyklisty do zad.

km 162/ – 100 87 kilometrů dlouhý únik devítky 
jezdců vzal za své, 12členná skupinka pronásledo-
vatelů je dostihla a čelo závodu v tu chvíli tvořilo 22 
cyklistů.

km 187/ – 75 Z vedoucího balíku ujela šestice jezdců 
s třemi Čechy a třemi Němci a získala až 50sekundo-
vý odstup.

km 201,8/ – 60,2 PRÉMIE Krušovice (Královský 
pivovar Krušovice)
Uprchlíci si to rozdali i na Krušovické prémii, ve 
které triumfoval Martin Hačecký (Dukla Praha), 
před Němcem Rogerem Klugem ze sestavy Branden-
burska a Petrem Benčíkem z Whirlpoolu. Odstup na 
pronásledovatele se dál pohyboval těsně pod jednou 
minutou. Netrvalo ale dlouho a obě čelní skupiny se 
sjely.

km 220/ – 42 Loňský mistr republiky Stanislav Ko-
zubek (PSK Whirlpool) vyprovokoval další únik, na 
čele ale vydržel jen 5 kilometrů, následně ho dostihl 
Martin Hačecký (Dukla Praha) a Němec Roger Kluge 
ze sestavy Brandeburska. Trojice vzorně spolupraco-
vala a navyšovala svůj náskok.

km 254,2/ – 7,8 PRÉMIE Motol (Hotel Starý pivo-
var)
Jako první ji proťal Martin Hačecký a získal tak po-
slední dílčí vítězství dne.

km 255,6/ – 6,4 Na čele ve výjezdu u Motolské ne-
mocnice zabral Kozubek a utrhl se do závěrečného 
samostatného úniku.

km 262/CÍL – Praha, Hradčanské náměstí
Stovkami diváků zaplněné náměstí v samotném 
centru české státnosti se dočkalo triumfu domácího 
závodníka. Stanislav Kozubek z PSK Whirlpool, který 
díky týmové taktice „Byla stručná: VYHRÁT!“, ušet-
řil síly v první polovině závodu, a fotobuňku proťal 
jako první. Cílem projel osamoceně, s náskokem 46 
sekund na druhého Rogera Klugeho. Třetí Martin 
Hačecký byl o další minutu a čtyři sekundy pomalej-
ší. Velmi potrhaný a s nemalými odstupy dojížděl do 
cíle i zbytek pelotonu.

Průběh závodu
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P�íjmení Jméno
Nom Prénom
Surname Name

Klub
Equipe
Team

St.�.
Doss

St. No.

�as
Temps
Time

Po�adí
Rang

Placing

Ztráta
Diff.
Diff.

km/hKat
Cat
Cat

UCI kód
Code UCI
UCI Code

   1   24 6:28:33,9. KOZUBEK Stanislav PSK WHIRLPOOL  40,5ELTCZE19800609

   2  162 6:29:20,4. 00:46,5KLUGE Roger LKT TEAM BRANDENBURG -  40,4U23GER19860205

   3    8 6:30:24,8. 01:50,9HA�ECKÝ Martin ASC DUKLA PRAHA  40,3U23CZE19880724

   4    4 6:31:41,0. 03:07,1KADLEC Milan ASC DUKLA PRAHA  40,1ELTCZE19741013

   5   22 6:31:57,0. 03:23,1BEN�ÍK Petr PSK WHIRLPOOL  40,1ELTCZE19760129

   6    7 6:32:20,0. 03:46,1HA�ECKÝ Vojt�ch ASC DUKLA PRAHA  40,1U23CZE19870329

   7  212 6:32:54,0. 04:20,1KRATOCHVÍLA Jakub VÝB�R BRNO  40,0U23CZE 19880826

   8  115 6:33:53,1. 05:19,2SALZINGER Florian HADIMEC  39,9U23GER19830705

   9  171 6:35:19,5. 06:45,6BÁRTA Jan DT - SPECIALIZED MIX TEAM  39,8ELTCZE19841207

  10  122 6:35:39,3. 07:05,4PA�OUR František CK P�ÍBRAM B.E.I.  39,7U23CZE19880119

  11   13 6:35:50,9. 07:17,0P�ECECHT�L Michal VÝB�R �R  39,7ELTCZE19771024

  12   85 6:35:56,1. 07:22,2KROTKÝ Rostislav AC SPARTA PRAHA  39,7ELTCZE19761019

  13  152 6:36:13,3. 07:39,4KIENDYS Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE  39,7ELTPOL19770623

  14   66 6:36:48,5. 08:14,6GREWE Jens CONTINENTAL TEAM AKUD  39,6U23GER19880329

  15   44 6:36:52,1. 08:18,2PAPSTEIN Björn TEAM 3C-GRUPPE LAMONTA  39,6ELTGER19750605

  16  118 6:36:59,5. 08:25,6EGGLI Tobias HADIMEC  39,6U23SUI19860619

  17   36 6:42:47,1. 14:13,2STAUDER Benjamin ATLAS - ROMER´S  39,0U23GER19871030

  18   25 6:42:54,6. 14:20,7BE�KA Radek PSK WHIRLPOOL  39,0ELTCZE19790716

  19  167 6:43:04,2. 14:30,3BENJAMIN Riemer LKT TEAM BRANDENBURG -  39,0U23GER19880708

  20  105 6:43:58,0. 15:24,1KOMKOV Danil PREMIER  38,9U23RUS19851031

  21   82 6:45:58,9. 17:25,0HRUBÝ Tomáš AC SPARTA PRAHA  38,7ELTCZE19820607

  22    6 6:46:03,4. 17:29,5ŠUBRT Pavel ASC DUKLA PRAHA  38,7ELTCZE19840213

  23  104 6:46:04,1. 17:30,2GALIMZYANOV Denis PREMIER  38,7U23RUS19870307

  24    2 6:46:07,7. 17:33,8BLÁHA Martin ASC DUKLA PRAHA  38,7ELTCZE19770912

  25  211 6:46:12,5. 17:38,6KUCHA� Tomáš VÝB�R BRNO  38,7U23CZE 19880504

  26   81 6:46:14,0. 17:40,1PUCELIK Petr AC SPARTA PRAHA  38,7ELTCZE19720724

  27  173 6:46:14,2. 17:40,3�ER Tomáš DT - SPECIALIZED MIX TEAM  38,7ELTCZE19831002

  28   83 6:46:19,2. 17:45,3KESL Michal AC SPARTA PRAHA  38,7ELTCZE19820529

  29  124 6:46:22,5. 17:48,6VACHEK Petr CK P�ÍBRAM B.E.I.  38,7U23CZE19871122

  30   52 6:46:28,0. 17:54,1VÍGLASKÝ Ivan ŽP ŠPORT, A.S.  38,7U23SVK19850512

  31   33 6:46:28,2. 17:54,3BAUMGARTNER ATLAS - ROMER´S  38,7ELTSUI19840110

  32  169 6:46:34,0. 18:00,1GRUNDER Martin LKT TEAM BRANDENBURG -  38,7U23GER19880302

  33  201 6:46:37,1. 18:03,2POLIEVKA Pavol VÝBER STREDOSLOVENSKÉHO  38,7ELTSVK19690106

  34  223 6:46:41,1. 18:07,2VOLKMANN Karsten TEAM ISAAC  38,7ELTGER19790901

  35   31 6:46:44,4. 18:10,5ANDRES Peter ATLAS - ROMER´S  38,6U23SUI19851016

  36  119 6:46:48,0. 18:14,1KOBELT Rolf HADIMEC  38,6U23SUI19860622

  37  194 6:46:52,5. 18:18,6HORÁK Lukáš MIX VELOSERVIS TEAM  38,6ELTCZE19750315

  38  161 6:47:02,7. 18:28,8FISCHER Marcel LKT TEAM BRANDENBURG -  38,6U23GER19871017

  39   42 6:47:07,3. 18:33,4HOFFMANN Erik TEAM 3C-GRUPPE LAMONTA  38,6ELTNAM19810822

  40   55 6:47:20,1. 18:46,2�ANECKÝ Andrej ŽP ŠPORT, A.S.  38,6ELTSVK19750428

  41  117 6:47:21,3. 18:47,4BAER Michael HADIMEC  38,6U23SUI19880312

  42  168 6:47:37,7. 19:03,8LUTTUSCHKA Steven LKT TEAM BRANDENBURG -  38,6U23GER19880624

  43   86 6:47:44,0. 19:10,1K�IVÁNEK Ji�í AC SPARTA PRAHA  38,6ELTCZE19851105

Výsledková listina

Praha - K.Vary - Praha 15.09.2007
Po�adatel / Organisateur / Organiser:
Kategorie / Catégorie / Category:
Délka závodu / Distance / Distance:
Pr�m�rná rychlost vít�ze / Moyenne du vainqueur / Average speed of winner:

SK Neum�tel
Elite, U23
262 km
40,5 km/h
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P�íjmení Jméno
Nom Prénom
Surname Name

Klub
Equipe
Team

St.�.
Doss

St. No.

�as
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Time

Po�adí
Rang

Placing

Ztráta
Diff.
Diff.

km/hKat
Cat
Cat

UCI kód
Code UCI
UCI Code

 125 DNF -STAN�K Lukáš CK P�ÍBRAM B.E.I. ELTCZE19840623

 126 DNF -BRÁZDIL Ji�í CK P�ÍBRAM B.E.I. U23CZE19880921

 131 DNF -MICEK Tomáš REGIONÁLNÍ �ECHY ELTCZE19840529

 132 DNF -ZITTA Pavel REGIONÁLNÍ �ECHY U23CZE19850422

 133 DNF -CIRKL Petr REGIONÁLNÍ �ECHY ELTCZE19710113

 134 DNF -TRUNEC Michal REGIONÁLNÍ �ECHY U23CZE19851129

 136 DNF -LUKEŠ Ond�ej REGIONÁLNÍ �ECHY ELTCZE19821110

 141 DNF -�ERMÁK Petr GIANT LIGA TEAM ELTCZE19671030

 142 DNF -UHER Martin GIANT LIGA TEAM U23CZE19860512

 143 DNF -PR�CHA Bed�ich GIANT LIGA TEAM ELTCZE19730523

 144 DNF -HANZELÍN Roman GIANT LIGA TEAM ELTCZE19741016

 145 DNF -KALOUS Jaroslav GIANT LIGA TEAM ELTNOR19720905

 151 DNF -JEZOWSKI Krzysztof CCC POLSAT POLKOWICE ELTPOL19750830

 153 DNF -LISOWICZ Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE ELTPOL19770223

 154 DNF -MROZ Mateusz CCC POLSAT POLKOWICE ELTPOL19800109

 157 DNF -ZOLEDZIOWSKI Crzegorz CCC POLSAT POLKOWICE ELTPOL19800107

 158 DNF -WESO�Y Marek CCC POLSAT POLKOWICE ELTPOL19780104

 166 DNF -REIMER Martin LKT TEAM BRANDENBURG - U23GER19870614

 172 DNF -RUCKER Daniel DT - SPECIALIZED MIX TEAM ELTCZE19740531

 174 DNF -HEINRICH Lukáš DT - SPECIALIZED MIX TEAM ELTCZE19790707

 181 DNF -KOPR Karel KC SLAVIA PRAHA ELTCZE19730520

 183 DNF -PTÁ�NÍK Filip KC SLAVIA PRAHA ELTCZE19810724

 184 DSQ -JANKOVSKÝ Jakub KC SLAVIA PRAHA ELTCZE19761005

 185 DNF -STAN�K Aleš KC SLAVIA PRAHA ELTCZE19780409

 186 DNF -HR�ZA Tomáš KC SLAVIA PRAHA U23CZE19860610

 187 DNF -BRABEC Daniel KC SLAVIA PRAHA ELTCZE19840214

 191 DNF -B�HOUNEK Michal MIX VELOSERVIS TEAM ELTCZE19671129

 192 DNF -FIALA Jan MIX VELOSERVIS TEAM ELTCZE19770318

 193 DNF -SMUTNÝ Nikola MIX VELOSERVIS TEAM ELTCZE19780610

 202 DNF -ZACHAR Branislav VÝBER STREDOSLOVENSKÉHO U23SVK19860106

 203 DNF -FREIVOLT Štefan VÝBER STREDOSLOVENSKÉHO ELTSVK19840904

 205 DNF -ŠKOPEK Martin VÝBER STREDOSLOVENSKÉHO U23SVK19860907

 213 DNF -DOSTÁL Jan VÝB�R BRNO U23CZE 19880211

 214 DNF -MAT�JKA Marek VÝB�R BRNO U23CZE 19881123

 215 DNF -KREJ�Í David VÝB�R BRNO ELTCZE 19830428

 216 DNF -BU�EK Karel VÝB�R BRNO ELTCZE19821114

 221 DNF -RIEGER Karsten TEAM ISAAC ELTGER19831118

 222 DNF -DÖRRER Tobias TEAM ISAAC ELTGER19690306

 227 DNF -SCHUBERT Patrick TEAM ISAAC ELTGER19840321

 228 DNF -MAUERSBERGER Björn TEAM ISAAC ELTGER19820621

   1 DNF -KA	KOVSKÝ Alois ASC DUKLA PRAHA ELTCZE19830719

   5 DNF -HOCHMANN Ji�í ASC DUKLA PRAHA U23CZE19861001

  12 DNF -JEŽEK Ji�í VÝB�R �R ELTCZE19741016

  15 DNF -MARTÍNEK Pavel VÝB�R �R ELTCZE19820203

  16 DNF -HUDE�EK Ji�í VÝB�R �R U23CZE19860519

  21 DNF -ANDRLE René PSK WHIRLPOOL ELTCZE19740401

  27 DNF -DLOUHÝ Vojt�ch PSK WHIRLPOOL ELTCZE19810112

  32 DNF -ARN Laurent ATLAS - ROMER´S ELTSUI19820619

  34 DNF -HARDTER Uwe ATLAS - ROMER´S ELTGER19770114

  35 DNF -LANG Martin ATLAS - ROMER´S ELTGER19830515

  45 DNF -DASSLER Ingmar TEAM 3C-GRUPPE LAMONTA U23GER19850412

  47 DNF -HEIZMANN Elnathan TEAM 3C-GRUPPE LAMONTA ELTGER19820217

  48 DNF -PRISTL Sebastian TEAM 3C-GRUPPE LAMONTA U23GER19870915

  49 DNF -SIEVERS Holger TEAM 3C-GRUPPE LAMONTA ELTGER19681122

  53 DNF -ŠKVARKA Michal ŽP ŠPORT, A.S. U23SVK19860813

  54 DNF -GO� Lukáš ŽP ŠPORT, A.S. U23SVK19880302

  57 DNF -PAL�ÁK Josef ŽP ŠPORT, A.S. U23SVK19871217

  58 DNF -HARING Martin ŽP ŠPORT, A.S. U23SVK19861224

  61 DNF -HANS Sebastian CONTINENTAL TEAM AKUD U23GER19870101

  62 DNF -WESTMATTELMANN CONTINENTAL TEAM AKUD U23GER19871031

  64 DNF -SCHLÜTER Mitja CONTINENTAL TEAM AKUD U23GER19860713

  67 DNF -K
STEL Patric CONTINENTAL TEAM AKUD U23GER19860808

  71 DNF -FILIPEC Martin SELECTION OF THE SILESIA ELTCZE19760322

  74 DNF -ZELINKA Ond�ej SELECTION OF THE SILESIA U23CZE19870329

  75 DNF -KOVÁ� David SELECTION OF THE SILESIA U23CZE19851117

  76 DNF -ŠKROBÁNEK Ji�í SELECTION OF THE SILESIA ELTCZE19730131

  84 DNF -PÁVEK Ond�ej AC SPARTA PRAHA ELTCZE19800923

  91 DNF -ŽABKA Jozef SLOVAKIA ELTSVK19750128

  92 DNF -LIŠKA Martin SLOVAKIA ELTSVK19760810

  95 DNF -FÁBER Zdenek SLOVAKIA U23SVK19870810

  96 DNF -SLOVÁK Michal SLOVAKIA ELTSVK19841216

 102 DNF -AFONIN Anton PREMIER U23RUS19870619

 103 DNF -KRITSKIY Timofey PREMIER U23RUS19870124

 106 DNF -SEREBRYAKOV PREMIER U23RUS19870925

 107 DNF -BESPAVLOV Alehandar PREMIER ELTRUS19810510

 111 DSQ -SCHMÄH Elias HADIMEC U23SUI19860926

 116 DNF -MCPARTLAND David HADIMEC ELTAUS19800911

 121 DNF -SOSENKA Ond�ej CK P�ÍBRAM B.E.I. ELTCZE19751209

 123 DNF -NOVÁK Jakub CK P�ÍBRAM B.E.I. U23SVK19880323

Výsledková listina
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rok jméno vítěze team vítězný čas poznámka

1921 Josef Proda –  Procházka Sparta Praha 10:29:13

1922 Bohumil Rameš Sparta Praha 10:39:59

1923 Karel Červenka Sparta Praha 11:31:09

1924 závod nebyl z technických důvodů pořádán

1925 Karel Červenka Sparta Praha 10:40:53

1926 Karel Červenka ČVK Praha 7 11:11:13

1927 Ladislav Císař ČKS Karlín 9:52:49 rekord tratě

1928 František Chytil Vídeň 10:00:00

1929 Ladislav Brůžek KC Vpřed Praha 2 10:12:28

1930 Ladislav Brůžek KC Vpřed Praha 2 9:37:22 rekord tratě

1931 Karel Frič Sparta Praha 9:07:36 rekord tratě

1932 Karel Frič Sparta Praha 9:23:22

1933 Karel Frič Sparta Praha 9:02:24 rekord tratě

1934 Leo Nielsen Dánsko 8:28:31 rekord tratě

1935 Frede Seerensen Dánsko 9:02:10

1936 Otakar Rozvoda SK Slavia Praha 8:22:17 rekord tratě

1937 Otakar Rozvoda SK Slavia Praha 8:30:27

1938 Otakar Rozvoda SK Slavia Praha 8:22:23

1939-1945 závod nebyl z technických důvodů pořádán

1946 Jan Veselý Sparta Praha 8:18:46 rekord tratě

1947 Jan Veselý Sparta Praha 8:20:29

1948 Jan Veselý Sparta Praha 8:06:47 rekord tratě

1949 Jan Veselý ČZ Strakonice 8:28:25

1950 Jan Veselý ČZ Strakonice 8:01:58 rekord tratě

1951 Jan Veselý ČZ Strakonice 7:53:28 rekord tratě

1952 Karel Nesl ÚDA Praha 8:08:47

1953 Jan Kubr Spartak České Budějovice 8:15:08

1954 Jan Veselý ÚDA Praha 7:44:55 rekord tratě

1955 Jan Veselý ÚDA Praha 7:36:17 rekord tratě

1956 Maunier FSGT Francie 7:41:35

1957 Josef Křivka Jiskra Rybitví 7:52:27

1958 Rudolf Revay Dynamo Děčín 7:37:11 rekord tratě

1959 Jan Kubr Spartak České Budějovice 7:30:56 rekord tratě

Přehled vítězů závodu
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rok jméno vítěze team vítězný čas poznámka

1960 Rudolf Revay Dynamo Děčín 7:22:35 rekord tratě

1961 Jaroslav Kvapil Dukla Louny 7.46:36

1962 Jaroslav Kvapil Dukla Brno 7:28:34

1963 Jan Smolík Dukla Brno 7:22:14 rekord tratě

1964 Jaroslav Kvapil Dukla Brno 7:23:48

1965 Ján Svorada Spartak Dubnica 7:16:55 rekord tratě

1966 Hans Kacmierczak NDR 7:30:22 délka tratě 282 km

1967 Petr Hladík RH Plzeň 6:44:23 délka tratě 245 km

1968 závod nebyl z technických důvodů pořádán

1969 Jiří Vlček Dukla Český Krumlov 7:06:45 rekord tratě

1970 Antonín Bartoníček RH Plzeň 7:13:00

1971 Jiří Háva RH Plzeň 6:51:29 rekord tratě

1972 Zdeněk Bartoníček Slavia Karlovy Vary 7:02:35

1973 Emil Jergen Hansen Dánsko 6:57:33

1974 Vlastimil Moravec Dukla Brno 6:39:33 rekord tratě

1975 Michal Klasa Dukla Brno 6:35:01 rekord tratě

1976 Zdeněk Bartoníček RH Plzeň 7:02:11

1977 Zdeněk Hebeda Dukla Praha 7:14:04

1978 Th eodor Černý Dukla Praha 7:00:46

1979 Martin Götze NDR 6:24:40 rekord tratě

1980 Th eodor Černý Dukla Praha 6:39:50

1981 Hans Joachim Hartnick NDR 6:19:32 rekord nové tratě

1982 Vendelín Kvetan Dukla Trenčín 6:19:00 rekord tratě

1983 Vladimír Dolek Dukla Brno 6:26:05

1984 Josef Dvořák Spartak Dubnica 6:27:40

1985 Jiří Trávníček Dukla Brno 6:26:25

1986 Wolfgang Lötzch Motor K. M.-Stadt NDR 6:21:28

1987 Stanislav Mäsiar Spartak Dubnica 6:23:29

1988 Miroslav Sýkora Dukla Brno 6:17:38 rekord nové tratě

1989 Otakar Fiala Slušovice 6:16:31 rekord nové tratě

1990-2005  závod nebyl z technických důvodů pořádán

2006 Matija Kvasina Perutnina Ptuj 6:38:20,2 rekord nové tratě

2007 Stanislav Kozubek PSK Whirpool 6:28:33,9 rekord nové tratě

Přehled vítězů závodu
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I díky Vám

pokračovala dvaašedesátým ročníkem tradice náročné klasiky.

se jel v Česku závod mezinárodního kalendáře kategorie 1.2 UCI.

soupeřilo na trati dvaadvacet českých i zahraničních týmů a výběrů.

automobily aspoň na den respektovaly cyklisty na 262 kilometrů dlouhé trati.

na cyklisty upozorňovaly choppery a chránily je rychlé motorky.

 byla absolutní bezpečnost závodu splněnou prioritou.

cyklisté projeli těsně vedle kolonád v Karlových Varech.

proťali ti úspěšní cíl v srdci české státnosti – na Hradčanském náměstí.

zvítězil český cyklista z domácí stáje a vydělal si 100 000 korun.

 prolétlo prvních sedm cyklistů trať průměrnou rychlostí 40 km/h a více.

přilákal závod k trati tisíce diváků.

si náročné stoupání na Panorámku vyzkoušeli také hobíci.

byl na Hradčanském náměstí nejeden Veselý senior.

šlapaly nejen cyklistické legendy 262 kilometry ve štafetách na rotopedech.

závod popularizuje silniční cyklistiku v Česku.

propagujeme českou cyklistiku i naši zemi také v zahraničí.

ukazujeme dětem krásu cyklistiky a nabízíme jim idoly.

se česká silniční cyklistika dostala do televize, rozhlasu, novin i na internet.

máme chuť si vše za rok zopakovat!

Bez Vaší podpory bychom závod nemohli uspořádat. Vážíme si Vašeho času, energie, věcných darů, 
fi nancí a vyjádřené podpory. Uděláme vše pro to, abychom Vás nezklamali při 63. ročníku závodu 
Praha – Karlovy Vary – Praha.

Marek Kocáb
ředitel závodu

Daniel Th er                Karel Kaňka
hospodář  klubu               technický ředitel

Děkujeme partnerům

SK Neumětel - sportovní klub, Jiráskova 1136, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.cyklovary.cz
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Organizační výbor:
Marek Kocáb ředitel závodu
Karel Kaňka, technický ředitel
Daniel Th er, hospodář klubu
Magdaléna Sklenářová, sekretář klubu
Zuzana Kaňková, sekretariát
Jindřich Pulman, odborný poradce
Lubor Tesař, poradce v oblasti týmů

Hlavní rozhodčí: 
Valery Sevruk

Lékař závodu:
MUDr. Vít Dvořák

Nezbytnou podporu poskytly tyto instituce:
Mezinárodní cyklistická unie UCI
Magistrát Hlavního města Prahy
Městská část Praha 1
Magistrát města Karlovy Vary
Městské úřady
Obecní úřady

Policie České republiky
Městská policie Hl. m. Prahy
Městská policie Karlovy Vary
Obecní policie

Středočeský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj

Národní galerie v Praze

Generální partner:
PHYSTER TECHNOLOGY, a.s.

Partneři prémií:
BOR, spol. s r.o.
Karlovarský kraj
Královský pivovar Krušovice, a.s.
Radiocom, spol. s r.o.
Hotel Starý pivovar
Sagem
T-design
Whirlpool, spol. s r.o.

Mediální partneři:
Česká televize
Rádio Beat
Rádio Relax
Český rozhlas – Radiožurnál
Český rozhlas - Regina
Cyklistický magazín Peloton

Při doprovodném programu nám pomáhali:
Veselý senior Nadační fond
Hervis Sport a móda s.r.o. 
Progress Cycle, a. s.
Indole cycling team
Pražský salonní orchestr pro DD 
Praha 8 – Bohnice
Mažoretky z Horní Lhoty
Český klub velocipedistů 1880 - 
František Babický
Josef Dressler
Cyklistický magazín Peloton

Programem nás provázeli:
Michaela Dolinová
Karel Vlach 
Jindřich Pulman

Partneři:
ADSUM spol. s r.o.
AM Bike no limits
ASC Dukla Praha
Autosalon Klokočka Centrum a.s.
BORSKÝ - Výroba reklamy
Capella, spol s r.o.
Center Net, spol. s r.o. 
Coca-Cola Beverages Česká republika, 
spol. s r.o.
CS DEVELOPMENT s.r.o.
Cykloschein
Cyklosport Kerda
Česká pojišťovna, a.s.
Český svaz tělesné výchovy
D.Fenstec
Geodis, s.r.o.
Herbert & Th eodor, s.r.o.
Michael Moureček
OA Hovorčovická
OZZ ASC Dukla Praha
Peloton
PEN-PRO Marketing
Praha Chapter Czech Republic
ProMoPro, s.r.o.
Red Bull Česká republika, s.r.o.
Sagem Communication CZ s.r.o.
Shimano Paul Lange Ostrava 
Sportis, s.r.o.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
ToiToi, s.r.o.
TOMPO stavby
Z+K Kaňka servis, s.r.o.

Přehled partnerů
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je na‰e. My tu pofiádáme cyklistick˘
závod do VarÛ a zpût a loni nám to
nûkdo ukradl. A on: Jo, takhle? Ten
závod znám. To je dobrá my‰lenka.
A já na to: Tak já bych si jí vzal, co
fiíkáte? A on se podrbal ve vlasech
a fiíká: No jo, kdyÏ ale já za ní dal
v bazaru tfii stovky. Tak jsem mu na-
vrhl, Ïe mu je dám. Plácli jsme si
a cedule dnes visí na Bo‰ovû. Podí-
vejte, támhleten s tím mobilem, to
je on,“ ukazuje opût z auta.

Nestaãíme se ani dosmát a uÏ
zvoní telefon. Opût. Ther se dozví-
dá, Ïe na dojezdu na Hradãanském
námûstí chybí cedule jednoho ze
sponzorÛ. Zaãne situaci fie‰it. Na

v˘robu nov˘ch má reklamní spoleã-
nost nûco pfies tfii hodiny – neÏ do-
jedeme do cíle.

O pár kilometrÛ dál jedeme po
ãerstvém povrchu silnice. „Je‰tû
v úter˘ to tady bylo zfrézované. Ob-
jíÏdûl jsem to tu a dával dûlníkÛm
slivovici a kleãel jim na prsou, aby
na tom zamakali. Nakonec se jim to
podafiilo,“ popisuje jednu z „povin-
ností“ fieditele závodu Marek Ko-
cáb.

Omegy pro Kadlece
V Karlov˘ch Varech jsou tfii pré-
mie. Skupina uprchlíkÛ jiÏ nejede

ve stejném sloÏení jako na Bo‰ov.
Nûkoho poztráceli, jiní se docvakli
a teì jsou v‰ichni naÏhavení uká-
zat se v mûstû léãiv˘ch pramenÛ
v nejlep‰ím svûtle. Do mûsta vjíÏ-
díme zase lehce pfies osmdesát.
„Doufám, Ïe do Klokoãky pak ne-
pfiijde nûkolik desítek radarov˘ch
fotek aut, které na trase Praha –
Karlovy Vary – Praha pfiekroãila
nûkolikrát povolenou rychlost,“ fií-
ká Kocáb. Zní to jako vtip, ale urãi-
tou logiku to má. Teì ale není ãas
na fie‰ení dopravních situací. ¤ítí-
me se na kruháã. Cyklisté za ná-
mi, ale polovina z nich to bere krat-
‰í cestou zleva. 

PodjíÏdíme pod Thermalem
a ‰up na kolonádu! Za plÛtkami sto-
jí davy lidí. Ze skupiny náhle vyráÏí
Polák Tomasz Kiendys z CCC. Rve
to hlava nehlava, ale ostatní spurt
asi vypustili. Prémii na Divadelním
námûstí bere on a jako první zaãíná
více neÏ desetikilometrové stoupání
na Panorámku. Tady má ale více sil
Milan Kadlec. Bere obû prémie –
tajnou prémii, ke které nevedou ce-
dule s odpoãítávan˘mi metry. A pak
taky klasickou prémii za Panorámku
– luxusní hodinky Omega za témûfi
90 000 korun. V˘jezd na Panorám-
ku v sedle kola musí b˘t skuteãnû

str. 38 ➜

INZERCE

“

Pak to ve
vysílačce zachrčí:
„Odstartováno…
peloton se dává

do pohybu.“
Odteď bude

vysílačka naším
dalším členem

posádky. Ale my
do ní mluvit
nebudeme,

abychom nerušili
provoz. Po

chvilce to opět
zaskřípe:

„Zaznamenávám
první pokus

o únik.“

”
Peloton 10 - 2/3 pokračování článku ze str. 12

Deník

Deník Sport
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záÏitek. Pofiád stoupáme, aÏ se ko-
pec koneãnû zlomí. V tu chvíli pro-
mluví Ther: „Jestli si nûkdo myslí, Ïe
Panorámka tady skonãila, tak se
plete. Ona se tady jen nadechla“.
A má pravdu. Za zatáãkou stoupání
pokraãuje.

Dostáváme echo z Hradãan.
Kocáb dává telefon na hlasit˘ odpo-
slech. „Teì tu pro‰la hradní stráÏ.
·la pfiímo mezi plÛtky, na kter˘ch uÏ
jsou loga sponzorÛ. Bylo to úÏasné.
Je tu nûkolik stovek lidí, v‰ichni si to
fotili. Loga jsou na cestû,“ fiíká Ïen-
sk˘ hlas.

Za Panorámkou se pole natahu-
je. Kdo nebyl vpfiedu, má smÛlu. Ví-
tr fouká do zad a bude to tak aÏ do
Prahy. Okolo cesty se tu a tam obje-
ví hlouãek lidí. Dan Ther se je snaÏí
rozproudit troubením a máváním.
Ale lidé jsou „mrtví“. „Já vím, my
jsme jen tlustí bafuÀáfii. Vy ãekáte
na závodníky. Ale bez nás by ten
závod nebyl,“ rozumuje.

Retardéry a olej na trati
Pole jezdcÛ je jak Ïiv˘ organismus.
Neustále se zkracuje a zase nata-
huje. Ti vpfiedu tu‰í, Ïe mají ‰anci
odjet. Ti vzadu se toho bojí a vyuÏí-
vají kaÏdé pfiíleÏitosti, která jim
usnadní pohyb vpfied. Jakmile se
silnice trochu natáhne a skupiny
jsou na dohled, jdou po sobû jak vo-
sy po sladkém.

Okolo dvoustého kilometru se
ale na ãele krystalizuje stálej‰í sku-
pina. Jedou tu bratfii Martin a Voj-
tûch Haãeãtí (oba ASC Dukla Pra-
ha), Petr Benãík, Stanislav Kozubek
(oba PSK Whirlpool), Bjöm Papste-
in (Team 3C gruppe), Florian Sal-

zinger (Hadimec), Roger Kluge
(LKT Team Branderburg). Mezi nimi
je budoucí vítûz.

Na dvûstû dvacátém to zkou‰í
Stanislav Kozubek, ale dojíÏdí ho
Kluge a Haãeck˘. Od té doby vzor-
nû spolupracují. AÏ do Motola.
Tam Kozubek zapne forsáÏ a od-
létá obûma souputníkÛm na Vy-
pich. Na Pohofielci je uÏ rozhodnu-
to. Po kostkách pfies tfii obrovské
retardéry a ulicí Ke Hradu do cíle.
Kozubek rozpfiahuje ruce. „Taktika
znûla: vyhrát,“ vysvûtluje pak v cíli,
s ãím ‰el do závodu. Ani jeho ná-
stup v Motole nebyl tak nároãn˘.
Tedy alespoÀ podle jeho slov.
„Trenér mi dal do vysílaãky pokyn,
aÈ nastoupím, tak jsem odjel,“ fiíká
vytáhl˘ Kozubek. 

Druh˘ dojíÏdí Kluge. Martin Ha-
ãeck˘ tfietí. Ale mohlo to b˘t jinak.
Pod Spiritkou nezaboãil vlevo, sice
se vrátil, ale Kluge mu tam nastou-
pil do kopce a odjel. Pak se navíc
vyboural na kostkách na konci uli-
ce Úvoz. Dvû auta z doprovodu
tam totiÏ na retardérech prorazila
vanu a olej zanefiádil ãást trati. Dí-
ky tomu tam spadlo pût lidí. I tohle
bude ve zprávû hlavního rozhodãí-
ho Valery Sevruka, která se bude
projednávat na UCI. Spolu s tako-
vou maliãkostí, Ïe páska oznaãující
cíl mûla skuteãnû pfiedpisov˘ch 4,5
centimetru. 

Veãer se v‰ichni baví na párty
v Hotelu Star˘ pivovar. Ale fieditel
Kocáb chybí. Je na potítku u Valery-
ho Sevruka. KdyÏ pfiichází, je na
chvilku ticho. „Máme to za jedna mi-
nus. Sevruk na‰el nûkolik chyb, ale
více ménû to bylo v pofiádku. Pfií‰tí
rok uÏ to bude za jedna.“ Poslední
vûta konãí v potlesku.  ●

38 10/2007
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V cíli mě mrazilo v zádech
Ani na něm nebyla znát únava. Jako by si těch 262 kilometrů dával tré-
ninkově několikrát do týdne. Stanislav Kozubek (PSK Whirlpool) má bá-
ječnou druhou část sezony. Po zisku titulu mistra republiky v časovce,
se jeho jméno objeví i na krásném poháru pro vítěze Cyklovarů.

Dovedete si představit, že se jednorázově jezdili ještě delší klasiky?
Dřív bylo všechno těžší a lidé byli houževnatější. Čím víc se člověk obklo-
puje dokonalejšími věcmi, tím víc se stává sám nedokonalým. Máme su-
per kola, super oblečení... Jsme však nedokonalí... Proto se dnes závo-
dy zkracují. Já jsem ale typ, kterému právě dlouhé závody sedí. Žádný
rychlík, ale vytrvalec. Možná by mi to tehdy šlo. (usmívá se)

Znamená to, že byste rád vyměnil dobu, ve které žijete a zamířil tře-
ba do bohatýrských třicátých let minulého století?
Jsem v téhle době spokojený. Jé, co já bych si počal bez počítače a in-
ternetu?! (směje se)

Zajímá vás přesto doba, kdy se cyklistika teprve rodila? Posloucháte
rád historky o závodech a závodnících?
Někdy jsou ty historky hodně zábavné. Pak jsou ale takové ty, co nám ří-
kají trenéři. Že za jejich časů byly kopce vyšší a vítr silnější... Tomu se
musím jenom smát. Stala se mi teď ale taková věc. Vracel jsem se
z tréninku a takový starší pán se mě optal, jestli se pojedou Vary. Tak
jsem mu odpověděl a on na to, že je jezdil za sedm hodin. Tak povídám,
že já budu mít premiéru. Popřál mi hodně štěstí a vyšlo to. 

Na co myslí jezdec, když jede těch 262 kilometrů? Ubíhá to?
Mně osobně to uteklo strašně rychle. Kolikrát se tréninková stodvacítka
táhne mnohem víc. Nástup střídal nástup, takže to utíkalo. Když jsem
cestou z Varů koukal na budík, nevěřil jsem vlastním očím. Letěli jsme
snad kilometr za minutu.

Čím jste se bavil během těch šesti a půl hodin v sedle?
Ze začátku člověk objede známý v balíku a pokecá. Pak se chvilku závo-
dí, když se to uklidní, zase zamíří za kamarády. Pak už je pomalu čas na
jídlo a pití. Když je hezky, dívám se po okolí...

Takže idylka. Byl takový i dojezd na Hradčanském náměstí?
To bylo moc krásný! Měl jsem z toho lehké mrazení v zádech. Užíval
jsem si to, ale i tak ty poslední metry bolely.

Jaký je to pocit, zařadit se mezi velikány domácí cyklistiky?
Nádhera! Kdyby se mě někdo zeptal, který jediný závod bych chtěl
v Česku vyhrát, řekl bych, že právě Vary. (mz)

Peloton 10 - 3/3
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Karel Kopr
Foto Pavel My‰ka

P atfiím do generace závod-
níkÛ, která moc moÏností
zúãastnit se tohoto závo-

du nemûla. V dobû m˘ch zaãát-
kÛ sice probûhly dva roãníky po-
fiádané klubem âKMC Praha,
ale tehdy pro mû bylo 260 kilo-
metrÛ nûãím nepfiedstaviteln˘m.
Poslechl jsem tedy star‰í závod-
níky, co mi fiíkali: „Poãkej si je‰tû
rok nebo dva, aÏ bude‰ trochu
vyjeÏdûn˘.“ Tak jsem si poãkal
a to aÏ do roku 2006.

MoÏná si je‰tû nûktefií vzpo-
menou, Ïe jsem to byl já, kdo
pfied rokem hned po startu vy-
provokoval v barvách Slavie
únik a posléze stále drÏel vyso-
ké tempo nebo neustále odjíÏ-
dûl (nûco jako takov˘ atletick˘
zajíc). Asi t˘den po závodû se
mû tehdy Lubor Tesafi zeptal:
„Kolik ti dali za to, abys nás nu-
til pofiád jet?“ Nedali mi nic. DÛ-
vod, proã jsem takto jel a ne‰et-
fiil si síly, byl jin˘. Záfií je
poslední mûsíc, kdy se dá je‰tû
zajistit sponzor na dal‰í sezonu.
·el jsem do závodu s tím,
abych byl co nejdéle na oãích
a na koneãném v˘sledku mi aÏ
tak nezáleÏelo. 

Letos jsem se pfiíli‰ nepfiipra-
voval, nebyl ãas. KvÛli staros-
tem o klub nezb˘valo volno na
trénink. MoÏná si fieknete: „Do-
cela odvaha postavit se s mini-
málním tréninkem a minimem
závodních kilometrÛ na start ta-
kového závodu.“ Máte pravdu.
Ale nejet by pro mû bylo hor‰í.
Tento závod je totiÏ kultovní zá-
leÏitostí. 

Honem, už se jede
UÏ sly‰ím pokyn startéra a pak
ránu... Je odstartováno, v hlavû
se mi honí kdeco, hlavnû nechci
udûlat ostudu. Na‰tûstí se na
rozdíl od loÀska jede prvních 10
kilometrÛ pomalu, odjíÏdí sice

skupinka, ale v silném vûtru, kte-
r˘ tentokrát fouká ze severozá-
padu, velké nebezpeãí nehrozí.
A tak hlavní pole jede stfiídavé
tempo a neustále se jede cyklis-
tick˘ terezín. Nástup, dva tfii kilo-
metry se jede ostfie, pak zase
pût ‰est kilometrÛ volnû... KvÛli
silnému boãnímu vûtru se pelo-
ton silnû natahuje. OdjíÏdí dal‰í
skupina, ale za chvíli je únik zli-
kvidován. Jsem pofiád v balíku,
ale bolí to. Na‰tûstí se tempo za-
se uklidÀuje. 

Musím se najíst a napít, do cí-
le je je‰tû daleko a zásoby ener-
gie jsou pfii dlouh˘ch závodech
tím nejdÛleÏitûj‰ím. Pomalu míjí-
me ¤evniãov, Krupou, Hofiesed-
ly. Ve vesnicích a mûsteãkách
postávají lidé u trati a fandí. To je
nûco! Jen to vydrÏet, abych se
mohl ukázat i po cestû zpût. Jen-
Ïe to se uÏ blíÏí prémie Bo‰ov
a had zvan˘ peloton se silnû na-
tahuje. Zase jsem to pfieÏil, ale
cítím, Ïe kaÏd˘ kopec mi dává
hodnû zabrat. To uÏ se zaãíná
sjíÏdût do Karlov˘ch VarÛ. PrÛ-
jezd mûstem, fantastická divác-

ká kulisa, lidé kfiiãí a pfiipomíná
mi to doby, kdy jsem jako kluk ví-
dal v televizi pfienosy Závodu mí-
ru. ProjíÏdíme kolonádou a pfii-
chází obávaná Panorámka.

Začínám couvat
Je tu. Panorámka – kopec, co
budí respekt. Diváci povzbuzují,
ale tréninkové manko je znát
a jak my cyklisté fiíkáme, „zaãí-
nám couvat“. Je‰tû to zkou‰ím
na tûÏ‰í pfievod ze sedla, abych
nechytl díru. Panorámka je sku-
teãnû dlouhá a na jejím vrcholu
jiÏ ztrácím na prvního témûfi 10
minut a na hlavní skupinu minu-
tu. Je‰tû to nevzdávám, krátk˘
sjezd a zase kopec, teì jiÏ zaãí-
ná únava vítûzit nad vÛlí závod
dokonãit. Propadám se mezi
mechanická auta, na‰tûstí je ko-
lona tentokrát dost dlouhá a tak
se po pûti kilometrech opût vra-
cím do poslední skupiny ãítající
zhruba 40 jezdcÛ. Ale ani cesta
zpût není Ïádná pohoda. Neu-
stále se jede na terezín. Jen
v kopcích je to lep‰í. âekám, kdy
bude na‰e skupina odvolána na
limit, ale nic. Skupinka se neu-
stále ztenãuje, na ‰pici se stfiídá
jen 10 jezdcÛ. Nakonec pfied Ky-
‰icemi ze skupinky nepatrnû po-
odjíÏdím, abych si mohl v klidu
projet zatáãky. KdyÏ se ohlédnu,
mám náskok 100 metrÛ. Ze sku-

piny poodskoãil je‰tû jeden
z NûmcÛ a tak jedeme ve dvou
aÏ do Prahy.

Pfii v˘jezdu kolem motolské
nemocnice se je‰tû ohlíÏím, jest-
li neuvidím skupinku, ale vidût
není. Z Vypichu sjíÏdíme ke Spi-
ritce, tudy zase nahoru na Stra-
hov. Dlabaãov a cesta Úvozem,
kde je na kostkách rozlit˘ olej.
Tady je to opravdu horor. Moc
nechybûlo a byl jsem na zemi.
Pak jiÏ jen nepfiíjemné opaãnû
loÏené kostky k HradãanÛm, ale
to si je‰tû pamatuji z prologu zá-
vodu Ytong Bohemia Tour a cíl.
Nakonec bych byl na 44. místû.
Závod je ale souãástí kalendáfie
UCI, a tak je na mû i na v‰echny
dal‰í jezdce, co pfiijeli je‰tû za
mnou, uplatnûn ãasov˘ limit 5 %
ãasu vítûze. TudíÏ ve v˘sledcích
nejsme. Pfiesto jsem velmi rád,
Ïe jsem závod dokonãil. Zku‰e-
nosti mi jednoznaãnû fiíkají, Ïe
drÏet krok s profesionály se dá,
ale jen chvíli a ãlovûk musí b˘t
ve vrcholné formû. Pfiesto ne-
mám ‰patn˘ pocit. Osobnû jsem
pro svÛj v˘kon v dané situaci
a za dan˘ch podmínek udûlal
maximum. ZáÏitkÛ z trati mám
spoustu. ·koda jen toho limitu.
Nûkdo by mohl fiíci: „Pfií‰tû“. Já
ale vím, Ïe uÏ Ïádné pfií‰tû ne-
bude, pfiesto si myslím, Ïe se na
tento závod vrátím, i kdyÏ uÏ asi
v jiné roli.  ●

Cyklovary očima závodníka
s číslem 181
Cyklovary očima závodníka
s číslem 181

NA VLASTNÍ KŮŽI

Když se řeknou Vary, vybavím si především ohromnou
tradici a také mimořádnou délku domácí klasiky. Závod
Praha – Karlovy Vary – Praha si zaslouží být výjimečným
a výjimečným opravdu také je.

Peloton 10 
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Ale‰ Bou‰ka
Foto archiv Pelotonu

Ale pro ãeskou cyklistiku zna-
mená je‰tû mnohem víc. Je
ryzím produktem síly

a schopností vyvûrajících z neucho-
pitelného fluida, jemuÏ se nûkdy ne
zcela pfiesnû fiíká hnutí. Vznikl z na-
d‰ení a potfieb samotn˘ch cyklistÛ,
veden ãistû sportovními cíli. Na roz-
díl od produktÛ nalinkovan˘ch politi-
ky a sportovcÛm pfiedloÏen˘m tak,
aby v nich pouze úãinkovali. Cyklis-
tické Vary uÏ jenom z tohoto dÛvo-
du musely nutnû pfieÏít v‰echny
svoje krize. A Ïe jich nebylo málo!
âeského cyklistického Oskara tûm,
co nyní vydupávají zpátky jejich
prestiÏ, eleganci a slávu. A velk˘
dík. 

Poprvé se jelo v roce 1921
a tehdej‰í vítûz Proda-Procházka
(AC Sparta) potfieboval na zdolání
262 km dlouhé trati 10 hodin, 29
minut a 13 vtefiin. Rozhodnû ne‰lo
o ‰patn˘ v˘kon, v dal‰ích letech se
totiÏ jezdilo vesmûs pomaleji a tra-
Èov˘ rekord zlep‰il aÏ v roce 1927
Císafi (âKS Karlín) ãasem 9:52:49.

SparÈanské derby karlovarské,
jak se v období nejvût‰í prvorepub-
likové slávy cyklistickému marato-
nu Praha – Karlovy Vary – Praha
ãasto pfiezdívalo, spadá sv˘m zro-
zením do období módy vytrvalost-
ních mûfiení sil, na nûÏ by si i dne‰ní
ultramaratónci zfiejmû troufali jen
s nejvût‰ími rozpaky... Bezprostfiední
inspirací zakladatelÛm karlovarské-
ho mûfiení sil se stal závod VídeÀ –
Berlín (ne‰lo samozfiejmû o etapák)
vedoucí nevyhnutelnû napfiíã cel̆ mi
âechami. A kdyÏ uÏ jsme z Karlo-
v˘ch VarÛ tak daleko odboãili, tak
je‰tû pfiipomeÀme, Ïe se v onûch
letech napfiíklad jezdilo jednorázo-
vû rovnûÏ na trati PafiíÏ – Brest –
PafiíÏ (1200 km)! Kromû VarÛ se ve
dvacát˘ch letech minulého století
u nás závodilo na kolech mimo jiné
také na v mnoha smûrech podob-
né trase Praha – âeské Budûjovice

– Praha, ale trvalej‰í tradice v tom-
to pfiípadû poloÏena nebyla. 

Z pánů závodníků 
soudruzi soutěžící
UváÏíme-li, Ïe prÛmûrná hmotnost
dobrého závodního stroje dvacá-
t˘ch let se pohybovala kolem 18 ki-
logramÛ a silnice mûly podobu blí-
Ïící se faktickému stavu dne‰ních
polních cest, zachovejme pfied dva-
cetikilometrov˘mi hodinov˘mi prÛ-
mûry ‰piãkov˘ch borcÛ té doby nej-
vy‰‰í míru úcty. Ostatnû uÏ v roce
1936 tehdej‰í miláãek národa Ota-
kar Rozvoda dokázal jet mezi Pra-
hou a Karlov˘mi Vary prÛmûrem
pfiesahujícím bájnou tfiicítku a ãa-
sem 8:22:17 vytvofiil nov˘ traÈov˘
rekord! Závod si svou úrovní získá-
val stále vût‰í míru prestiÏe a v le-
tech pfied druhou svûtovou válkou
se jezdil jako souãást mistrovství
republiky, kdyÏ titul pfiipadal jezdci,
kter˘ v nûkolika vybran˘ch startech
posbíral nejvût‰í mnoÏství bodÛ.
Zfiejmû i toto tûsné sepjetí závodu
Praha – Karlovy Vary – Praha
s mistrovstvím âeskoslovenska
zpÛsobilo, Ïe v dobû protektorátu,
na rozdíl od jin˘ch mnohem ménû
v˘znamn˘ch klání, jeho tradice po-

kraãovat ne-
mohla.

Po válce získal závod Praha –
Karlovy Vary – Praha siln˘ náboj
hned v roce 1946, kdy se v laãnû
oãekávaném pfiímém souboji utkali
Otakar Rozvoda, koketující uÏ v té
dobû se získáním profesionální li-
cence ve Francii, a novû nastupují-
cí sparÈanská hvûzdiãka Jan Vese-
l˘. Ten Rozvodovi na trati ujel
a prvenství pak – uÏ bez Rozvodo-
vy úãasti – o rok pozdûji zopakoval.
JenomÏe to uÏ se páni závodníci
zvolna mûnili v soudruhy soutûÏící,
pÛl roku na to Gottwald na Staro-
mûstském námûstí hfiímal, Ïe pan
prezident v‰echny jeho návrhy pfii-
jal a za nûkolik t˘dnÛ pfievzal osob-
ní zá‰titu nad novou zdej‰í cyklistic-
kou modlou nazvanou Závod míru.
¤ízená deformace dûjin ãeské cyk-
listiky mohla zaãít.

Nešťastný 
zářijový termín
Závod Praha – Karlovy Vary – Pra-
ha, pfiedtím uctívan˘ jako symbol
sportovního hrdinství, byl pak odsu-
nut na ponûkud vedlej‰í kolej. Zá-
vodu míru se podfiizovalo v cyklisti-
ce v‰echno. Byl vrcholem sezony,
v‰e ostatní se stalo jen pomocn˘m
nástrojem na cestû k jedinému cíli.
Vary – prvorepublikovou cyklistic-
kou nostalgii – nikdo nezakázal ani

Jak celonárodní dožínky 
přispěly k rekordu
Jak celonárodní dožínky 
přispěly k rekordu

PŘÍPAD

48 9/2007

Nejstarší a nejdelší domácí cyklistický závod,
takové přívlastky má klání Praha – Karlovy 
Vary – Prahy. 

“

Inspirací
zakladatelům

karlovarského
měření sil sese
stal závodstal závod

VV ídeň –ídeň –
Berlín (nešloBerlín (nešlo
samozřsamozřejměejmě

oo etapák)etapák)
vedoucí

nevyhnutelně
napříč celými

Čechami.

”

Karlovarský hrdina. 
Jan Veselý vyhrál slavnou
jednorázovku osmkrát, z toho
pětkrát v řadě 
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Karlovarský deník
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Do Karlových Varů
se v sobotu 15. září krátce před polednem

přihnala první ze tří skupin špičkových cyklistů,
kteří se vydali na trať nejstaršího a nejdelšího jednorázového

závodu v Čechách. Více čtěte ve sportovní sekci Deníku. Foto: Deník/A. Klimeš

– Karlovy Vary – Praha
projela centrem

lázeňského
města

Cyklistická klasika Praha

nezru-
‰il, ale po ãtyfii desetiletí se konaly
nanejv˘‰ v rámci rÛzn˘ch pfiíprav-
n˘ch programÛ reprezentace, ne-
bo byly otevfieny pfiedev‰ím jezd-
cÛm druhého domácího sledu.
Samozfiejmû, Ïe se tady bl̆ skla ta-
ké mnohá slavná jména ãeské sil-
niãáfiské historie, ale jindy tu vyhrá-
vali i jezdci v podstatû fiadoví aÏ
neznámí… 

A mezi tûmi fiadov˘mi jsou
i skuteãní srdcafii, ktefií právû tady
nemohli nikdy chybût. Christian
Battaglia v padesát˘ch a ‰edesá-
t˘ch letech, ale je‰tû i v roce 1976
jaksi mimo soutûÏ, ale ve dvaa‰e-
desáti letech jen absolvoval Vary
v ãase jen tûsnû nad sedm hodin!
A v letech sedmdesát˘ch a osm-
desát˘ch pak napfiíklad patfiil tak-
fika k inventáfii nedávno zesnul˘
Vratislav Kube‰, s celkov˘mi tak-
fika dvûma desítkami startÛ! 

Tradiãním termínem závodu se
stala od prvních roãníkÛ polovina
záfií, coÏ v‰ak nebyl dvakrát ‰Èast-
n˘ termín. Jen málokdy jindy bylo
v mezinárodním, ale i v nûkdej‰ím
ãeskoslovenském kalendáfii tak
nabito… VarÛm konkurovaly zcela
pravidelnû etapy Tour de l’Avenir,
kde b˘vala ãeskoslovenská repre-
zentace pravideln˘m hostem, ãas-
to se závod stfietával i s etapami
Kolem Slovenska, coÏ byla v le-
tech socialismu svou vazbou na
Slovenské národní povstání akce
podobnû politická jako Závod míru.
A aby toho nebylo málo, kvalitu do-
mácího pelotonu závodu Praha –
Karlovy Vary – Praha nejednou de-
cimovaly i zcela pochybné podni-
ky, jako tfieba závod Kolem Bulhar-
ska, kam pochopitelnû rovnûÏ
musel vycestovat siln˘ ãeskoslo-
vensk˘ reprezentaãní celek. Závod
Praha – Karlovy Vary – Praha tedy
logicky mûl i své velké krize, kdy
poãetnost a kvalita pelotonu byly
sotva na únosné mífie. A kdy ama-
térskému pojetí podniku bohuÏel
odpovídalo rovnûÏ jeho technické
zaji‰tûní. V letech 1959, 1984
a 1988 v praÏsk˘ch ulicích zablou-
dily vedoucí skupiny uprchlíkÛ
a vavfiíny pak s úÏasem brali ti, jimÏ
bylo dávno pfiedtím ujeto… Závory
pfied a za unikl˘mi skupinami pa-
daly takfika pravidelnû a nejednou
se s nasazením Ïivota kliãkovalo
pfied jedoucími auty i na ru‰n˘ch
praÏsk˘ch kfiiÏovatkách. Semafory
se pfiece kvÛli „nûjak˘m cyklistÛm“

na Leninovû tfiídû vypínat nebu-
dou!

Pfiesto v‰echno má závod
i z éry socialismu své velké hrdiny
a rekordmany. Jan Vesel̆  tady zví-
tûzil celkem osmkrát, z toho pût-
krát za sebou! A také on jako první
dokázal na této trase jet v ãase pod
osm hodin. âasové rekordy vÏdyc-
ky patfiily k nejpeãlivûji sledovan˘m
epizodám závodu. A to i pfies sku-
teãnost, Ïe traÈ mûla velmi ãasto
v detailech nejen rozdílnou podo-
bu, ale také rozdílnou délku. Po
Veselém pfii‰el Jifií Háva, v roce
1971 se uÏ jezdilo o hodinu rychle-
ji, HávÛv ãerstv˘ rekord mûl hod-
notu 6:51:29. 

Kolize zájmů
K dal‰ímu rekordu se váÏe velmi
úsmûvná historka. V roce 1974 se
na start VarÛ dostavil v kompletním
hvûzdném sloÏení nejsilnûj‰í do-
mácí t˘m – Dukla Brno. Jeho jezd-
ci skonãili na prvních pûti místech,
peloton pfiijel s více jak ãtvrthodino-
vou ztrátou! Vyhrál Vlastimil Mora-
vec, samozfiejmû v dal‰ím novém
traÈovém rekordu 6:39:33. Staãilo,
aby se jednou se‰la skuteãnû ‰piã-
ková domácí konkurence a závod
byl svou úrovní hned o tfiídu v˘‰.
Zákulisí tohoto obratu? Termín zá-
vodu byl direktivnû o t˘den odsu-
nut, najednou jindy jinde startující
‰piãkoví jezdci byli k dispozici a po-
starali se hned o patfiiãnou úroveÀ.
Zb˘vá dodat jen dÛvod zmûny ter-
mínu. Cyklistické Vary posunuly
o t˘den dál Celonárodní doÏínky.
Tak váÏnou kolizi zájmÛ pfiece ne‰-
lo dopustit.

Dal‰í karlovar‰tí hrdinové? Tfie-
ba Michal Klasa, jeho rekord z roku
1975 má hodnotu 6:35:01. Pak pfii-
‰el Miroslav S˘kora, v roce 1988
jel za 6:17:38. A rok po nûm uÏ ofi-
ciální rekordní hranici posunul je‰tû
Ota Fiala na 6:16:31. Mimocho-
dem loni pfii obnovené tradici se je-
lo o 22 minut pomaleji, byÈ uplynu-
lo 17 rokÛ! Sám Ota Fiala se dnes
oznaãení rekordman VarÛ brání:
„âas nebyl ‰patn˘, ale závod mûfiil
v tom roce o tfii kilometry ménû…
Skuteãn˘m rekordmanem VarÛ je
v m˘ch oãích Vendelín Kvetan, ten
vyhrál v roce 1982 v ãase jen
o málo hor‰ím, ale to byla traÈ nao-
pak o nûco del‰í.“ To, Ïe ve stej-
ném roãníku sám dojel druh˘, uÏ
Ota Fiala nefiekne.  ●●
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Kozubek ovládl 
závod do Varů
CYKLISTIKA. Vítězem 62. roč-
níku cyklistického závodu

Vítěz Stanislav Kozubek v cíli.

Praha – KV – Praha

Č
TK

Metro y
Praha – Karlovy Vary –
Praha se včera na trase
dlouhé 262 kilometrů stal
Stanislav Kozubek z celku
PSK Whirpoool. V závodě
druhé kategorie kalendáře
UCI skončil na druhém mís-
tě německý jezdec Roger
Kluge a třetí projel cílovou
páskou na Hradčanském
náměstí Martin Hačecký 
z Dukly Praha. Na start nej-
delšího českého závodu se
postavilo 123 jezdců z dese-
ti zemí, v cíli jich bylo klasi-
fikováno pouze 43.          ČTK

V Karlových Varech
čekaly na cyklisty
hned tři prémie
Závod Praha – Karlovy Vary – Praha se
prohnal kolem Mlýnské kolonády, Vřídla,
Městského divadla i Grandhotelu Pupp
Karlovy Vary/ Praha/ V sobotu
15. září projel centrem lázeň-
ského města stodvacetičlenný
peloton nejstaršího a nejdelší-
ho cyklistického závodu v Če-
chách. Na obrátce na Divadel-
ním náměstí čekala na jezdce
prémie, kterou pro sebe roz-
hodl Polák Tomasz Kiendys,
jeden z členů vedoucí jedenác-
tičlenné skupiny.

Ta si mezi sebou rozdělila
také další hodnotné ceny za
tajnou prémii na polovině tra-
ti (křižovatka u ZŠ v Libušině
ulici) i tradiční vrchařskou
prémii na Hůrkách. V obou

spurtech zvítězil Milan Kadlec
z pražské Dukly.

Na zpáteční cestě foukal cyk-
listům do zad silný vítr a vra-
žedné tempo roztrhalo vedoucí
skupinu na jednotlivce.

Vítězem 62. ročníku cyklis-
tického závodu se v traťovém
rekordu 6:28:33,9 hodin na tra-
se dlouhé 262 kilometrů stal
loňský mistr republiky Stani-
slav Kozubek z celku PSK
Whirlpoool. Na druhém místě
dojel do cíle na Hradčanském
náměstí Němec Roger Kluge a
třetí projel páskou Martin Ha-
čecký z Dukly Praha. (kli)

VZRUŠENÍ V CENTRU Karlových Varů vyvolal průjezd početného
pelotonu závodu Praha – Karlovy Vary – Praha. Foto: Deník/A. Klimeš
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Materiály pro závod
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