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64. ročník mezinárodního cyklistického závodu  
Praha – Karlovy Vary – Praha 

 
Strahov, Zátopkova ulice 9:30 hodin, 18 st. celsia jasno – slavnostní start závodu 
5,1 km dům pana Loose, peloton zastavuje a vzdává hold legendě závodu a české cyklistiky 
panu Miloslavu Loosovi. Kytici přebírá z rukou ředitele závodu a tří posledních vítězů P – 
KV - P Kvasiny, Kozubka a Baumana dcera pana Loose, který zdraví závodníky z balkonu 
svého bytu. 
0. km ostrý start závodu, na startu 166 závodníků z 25-ti týmů a 13 národností. 
Slunečné počasí jako by vyprovokovalo peloton k aktivitě již od startu. Tajnou prémii firmy 
T-design v obci Lhota na 19. kilometru vyhrál Patrik Sinkewitz (PSK Whirlpool-Author).  
Hned po prémii se začala formovat vedoucí skupina nejprve pěti, na 55. km již 6 - ti 
závodníků.  Aktivita hlavního pole v těchto chvílích závodu upadala a skupina ve složení (71, 
82, 111, 133, 211, 65) si vzornou spoluprací vytvářela stále větší náskok. 
62. km skupina šesti závodníků má na peloton náskok 8,30 minut 
80. km 13,20 min. 
86. km první vrchařská prémie firmy Whirlpool v libkovickém kopci na konci obce Bošov, 
vítězství si připsal Marcel Barth (Thőringer Energie Team), peloton ztrácí 15 min..  
100. km Bochov, peloton výrazně zrychlil a začal ukrajovat ze ztráty na vedoucí skupinu. 
125. km první rychlostní prémie partner prémie Papírnictví Pasáž Korejsová, vítězství získává 
Konrád Zajkovski z polského národního týmu, peloton ztrácí 8,10 min. 
129. km pověstná Panorámka hodinky Omega věnované parnerem prémie firmou BOR 
ukořistil po strhujícím spurtu Marcel Barth (Thőringer Energie Team). 
165. km peloton natažen a ztrácí 6,50 min na vedoucí skupinu. 
173. km ztráta hlavního pole 6 min. 
176. km 5,20 min. 
182. km Marcel Barth se pokouší o sólový únik ze skupiny. 
186. km 4,05 min. 
199. km druhá rychlostní prémie, jejímž partnerem je firma Kofola. Vítězí Pirmin Lang (Atlas 
Rımer´s Hausbackerei) a vedoucí skupina se rozpadá na dvě trojice 
200. km náskok vedoucí trojice ve složení Lang, Barth a Zajkowski 55 sec před pelotonem 
rozděleným na dvě části. 
205. km peloton pohromadě. 
208. km třetí rychlostní prémie v městě Nové Strašecí s dvěmi partnery, městem Nové 
Strašecí a firmou Leaseplan. Vítězství si připsal závodník Robert Bengsch (KED Bianchi 
Team) 
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210. km pokus o únik Jana Bárty (Region západní Čechy), který získává náskok až 20 sec. 
212. km Jan Bárta a Kamil Zieliński (Polský národní tým) mají náskok 20 sec. na peloton. 
215. km peloton opět pohromadě. 
222. km třetí vrchařská prémie v obci Lhota – partner firma Enervit, vítězem se stává 
závodník polského národního týmu Konrád Zajkowski. 
224. km odjetá 11-ti členná skupina, peloton ztrácí 20 sec. Za Dolním Bezděkovem odpadá 
z vedoucí skupiny jediný Čech Alois Kaňkovský. 
232. km Unhošť - náskok vedoucí skupiny (10 závodníků) půl minuty před hlavním polem. 
240. km před Chrášťany zůstává vpředu již pouze sedmička závodníků, hlavní pole je však 
stále na dohled (o tempo se starají především cyklisté Dukly Praha). 
250. km nástup trojice závodníků v čele s Danilem Hondem (PSK Whirlpool-Author), spolu 
s ním Hrvoje Miholjevič (Loborika) a Marko Kump (Adria Mobil) 
252. km poslední vrchařská prémie – Motol, vítězí Hrvoje Miholjevič (Loborika), partnerem 
prémie je OREA Hotel Pyramida. 
253. km nájezd na pražský cílový okruh vedoucí trojice pohromadě, náskok 15 sec. 
257. km první průjezd cílovou branou, poslední rychlostní prémie firmy Duratec se stala 
kořistí Danila Honda (PSK Whirlpool-Author).  
Vedoucí dvojice Danilo Hondo a Marko Kump s náskokem 16 sec na Grega Boleho rovněž 
s týmu Adria Mobil, rozdělené a natažené hlavní pole s aktivním Peterem Velitsem 
(Slovenský národní tým) ztrácí 25 sec. 
268. km Strahov, Zátopkova ulice 23 st. celsia vítězem nejstarší a nejdelší cyklistické 
klasiky na území České Republiky závodu Praha – Karlovy Vary – Praha se stává zcela 
zaslouženě jezdec českého profesionálního týmu PSK Whirlpool-Author , němec Danilo 
Hondo. Ve spurtu poráží Slovince Marko Kumpa (Adria Mobil), pro třetí místo si dojíždí 
Kumpův stájový kolega Grega Bole. Nejlepším Čechem v cíli závodu je na 21. Místě Milan 
Kadlec (ASD Dukla Praha). Bílý dres pro nejlepšího v kategorii U23 získává Marko Kump 
(Adria Mobil), zelený dres sprintera Pirmin Lang (Atlas Rımer´s Hausbackerei), puntíkatý 
dres vrchaře Marcel Barth a růžový dres za aktivitu Konrad Zajkowski (Polský národní tým). 
V rámci doprovodného programu na Strahově úspěšně zvládli své závody 
handicapované tandemy s handbiky jako generálku na evropský pohár v roce 2010 i 
amatérští závodníci všech kategorií a děti. 
Děkujeme všem zúčastněným (nejen závodníkům) za účast a vytvoření nádherné kulisy 
dojezdů všech závodů. A samozřejmě děkujeme všem partnerům za pomoc a spolupráci – 
bez vás to prostě nejde! 
Věříme, že se všem závod a jeho doprovodný program líbil a těšíme se na setkání a spolupráci 
na dalších akcích pořádaných spolkem Neumětel (nejpozději 25.9.2010 znovu na Strahově). 
Za spolek Neumětel Lubor Tesař (manager závodu) 


