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2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ...

… král je mrtev, 

ať žije král…?! 

physter.indd   1 17.8.2007   12:48:07

Co jiného člověka napadne 

při pohledu na současnou čes-

kou cyklistickou silniční scénu 

a závod Praha – Karlovy Vary 

– Praha?! Pohledy s tímto mot-

tem mohou být však v současné 

chvíli dva.

První se váže k uplynulému 

ročníku, kdy byl závod P-KV-P 

znovu jako jediný silniční zá-

vod u nás v kategorii UCI (1.2) 

a podle ohlasů všech zúčastně-

ných po všech stránkách potvrdil 

stoupající úroveň. Ano, přiznám 

se, měli jsme obrovský strach po 

loňském roce, kdy zde startovali 

dva v současnosti nejlepší čeští 

profesionálové Roman Kreuziger 

a František Raboň, že již nelze 

v této kategorii závod posunout 

výše, že vše co bude následovat, 

bude krokem zpátky. Jak hluboce 

jsme se mýlili …! Vezmu postup-

ně ty nejdůležitější body. 

Říjen 2008 – zdařilá Aft er-

párty na dráze v Motole. Chtěli 

bychom, aby tvořila tradiční teč-

ku za silničářskou sezónou. Díky 

ní jsme objevili dva skvělé mladé 

moderátory a započali plodnou 

spolupráci s Nadací rozvoje ob-

čanské společnosti a České tele-

vize Pomozte dětem! 

Zima a jaro 2009 úspěšné na-

vázání spolupráce – podle našeho 

hesla: „česká klasika s tradicí“ – 

s několika tradičními (převážně 

českými) firmami a vzájemné 

posílení obchodních jmen a zna-

ček. 

Březen – změna místa startu 

a cíle z Hradčanského náměstí do 

sportovního areálu na Strahově - 

tehdy pro nás obrovská neznámá. 

Věc, na které se náš šestičlenný 

organizační výbor, shodl jedno-

hlasně a okamžitě. Důvodů bylo 

hned několik: ustálení konečné 

podoby tratě závodu, bezpeč-

nost cyklistů při dojezdu, mož-

nost zatraktivnění pro diváky 

a televizní přenos díky cílovým 

okruhům. S větším prostorem 

strahovského areálu přímo sou-

visí doprovodný program, širší 

propagace všech forem cyklisti-

ky a zdárné uskutečnění závodu 

jako takového. Dřívější dojezd 

na Hradčanském náměstí mohl 

být ohrožen. Náměstí podléhá 

díky blízkosti Pražského hradu 

zvláštnímu režimu. Nikdo sto-

procentně nezaručí, že závodníci 

budou vpuštěni v případě mimo-

řádné vládní návštěvy do cílové-

ho prostoru – okolí Hradu může 

být uzavřeno. A to si, jak uznáte, 

vzhledem k historii závodu ne-

můžeme dovolit riskovat. 

Květen – vynucené změ-

ny tratě (nové úseky: Unhošť, 

Horní a Dolní Bezděkov, Lho-

ta, Žilina, Kamenné Žehrovice;

 Nové Strašecí – Řevničov 

a Bochov, Německý Chloumek, 

Hlinky, Stanovice, Březová, Kar-

lovy Vary, Olšová vrata, golfový 

areál), které po závodě cyklis-

té i doprovod hodnotili velice 

kladně. 

Červen – jednání na po-

licejním prezídiu a potvrzená 

spolupráce s Policií ČR, poté 

i s Městskou policií v Praze (pro-

dloužení limitu v Praze z 10 na 

15 minut).

Červenec – navázání zají-

mavé, užitečné a zcela logické 

spolupráce s handicapovanými 

cyklisty a příprava jejich závodů 

v rámci doprovodného programu 

P-KV-P. 

Srpen – definitivní podo-

ba startovní listiny 64. ročníku 

P-KV-P s patnácti zahraničními 

a deseti českými výběry! 

19. září – odstartováno! Na 

startu mistři světa, olympijský 

vítěz, medailisté z OH a MS, ví-

těz Deutschland Tour i něko-

likanásobný paralympijský ví-

těz a mistr světa. Několik jmen 

ověnčených úspěchy ze závodů 

ProTour a spousta dalších repre-

zentantů svých zemí znovu zvedli 

sportovní laťku závodu o něco 

výše a dali zcela zapomenout na 

vynucenou absenci Kreuzigera 

a Raboně startujících souběžně 

na španělské Vueltě. První za-

hraniční fotograf, zájem médií 

i diváků podél trati i v cíli závodu 

jasně ukázali, že naše nejdelší 

a nejstarší klasika si svojí novou 

tváří získává zpět svůj ztracený 

věhlas …! 

Děkujeme všem, kteří nás 

podporují či aktivně pomáha-

jí, ale také těm, co každoročně 

přijdou povzbudit závodníky 

a samozřejmě i nás v úsilí o co 

nejlepší výsledek. Za tým organi-

zátorů ze spolku Neumětel mohu 

slíbit, že se budeme i nadále sna-

žit, aby značka Praha – Karlovy 

Vary – Praha byla výkladní skříní 

české cyklistiky. Proto mi dovolte 

přejít konečně k druhému pohle-

du úvodního motta.

Kategorie 1.2 UCI je historií 

– pro rok 2010, jako dárek k 65. 

výročí, je závod přihlášen do 

kategorie 1.1 UCI!

25. září 2010 v Praze na 

Strahově vítejte ve světě velké 

cyklistiky…

 Lubor Tesař

Rozdíly mezi kategoriemi 

1.2 a 1.1 UCI

Kategorie 1.2 UCI startují: 

•  UCI Profesionální kontinentální týmy 

pořádající země (letos pouze PSK 

Whirlpool)

•  UCI Kontinentální týmy

•  Národní výběry zemí (reprezentační 

dresy)

•  Regionální a klubové celky

Kategorie 1.1 UCI startují:

•  UCI ProTour týmy (max. 50%)

•  UCI Profesionální kontinentální týmy

•  UCI Kontinentální týmy

•  Národní výběry zemí (reprezentační 

dresy)

UCI týmy v roce 2009

ProTour týmy 

• 18 registrovaných

(Ag2r La Mondiale, BBOX Bouygues 

Telecom, Cofi dis-Le Credit en Ligne, 

Francaise des Jeux, Garmin-Slipstream, 

Liquigas, Rabobank, Team Columbia 

HTC, Team Milram, Astana, Caisse d‘E-

pargne, Euskaltel-Euskadi, Fuji-Servetto, 

Lampre-NGC, Quick Step, Silence-Lotto, 

Team Katusha, Team Saxo-Bank) 

Profesionální kontinentální týmy 

• 22 registrovaných

(například PSK Whirlpool - Author, Bar-

loworld, Agritubel, Cervélo Test Team, atd.)

Kontinentální týmy 

• 140 registrovaných

(mimo jiné AC Sparta Praha, CK Windo-

ors Příbram, Adria Mobil, LKT Branden-

burg, Fidea Cycling team, atd.)
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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

■ 1921
Josef Proda Procházka

Listina vítězů

■ 1923, 1925, 1926
Karel Červenka

■ 1931, 1932, 1933
Karel Frič

■ 1936, 1937, 1938
Otakar Rozvoda

■  1946,1947,1948, 1949, 1950, 
1951, 1954, 1955

Jan Veselý
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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 Theodor Černý Dukla Praha 7:00:46

1979 Martin Götze NDR 6:24:40 rekord tratě

1980 Theodor 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 Whirlpool 6:28:33,9 rekord nové tratě

2008 Eric Baumann Team Sparkasse 6:25:10.2 rekord nové tratě

2009 Danilo Hondo PSK Whirlpool - Author 6:41:14,0 rekord nové tratě

■ 2007
Stanislav Kozubek

■ 2008
Eric Baumann

■ 2009
Danilo Hondo

■ 2006
Matija Kvasina

■ 1961, 1962, 1964
Jaroslav Kvapil
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Cyklistický závod Praha – Karlo-

vy Vary – Praha v jeho původní 

podobě bude znát většina z vás, 

ovšem co vše se skrývá pod ku-

latým logem a značkou P-KV-P  

dnes a co je cílem hrstky nad-

šených organizátorů – o tom se 

nikde moc nepíše a nemluví. Po-

odhrňme tedy roušku tajemství 

a nechme mluvit historii, sou-

časnost, fakta, ideály, jednotlivé 

krůčky i vize do budoucnosti…

Začalo to roku 1921 (o tom si 

můžete přečíst na jiném místě 

této publikace) a závod P-KV-P 

postupně nabíral na významu 

mezi spoustou jiných klasik, 

které se v té době jezdily. Až do 

roku 1989 žil závod svým ná-

bojem nejdelšího a nejstaršího 

jednorázového závodu u nás 

a byl vnímán jako jeden z nej-

prestižnějších ve své kategorii. 

Po pádu komunismu, kdy sport 

jako takový ztratil podporu ne-

jen fi nanční ale i společenskou 

nastala doba šestnácti let dlou-

hého temna. V roce 2005 se na 

jednom srazu tehdejšího spol-

ku SK Neumětel jeho účastníci 

dohodli na vzkříšení myšlenky 

legendárního závodu. Nastala 

doba tvrdé práce na přípravách, 

obnově zašlých spojení a kon-

taktů, ale především (a to trvá 

dodnes) doba neustálého po-

znávání něčeho nového, učení 

se a zdokonalování všech orga-

nizačních procesů. Vždyť jen 

taková drobnost – jestliže do 

roku 1989 zajišťovala bezpečnost 

cyklistům na všech křižovatkách 

především armáda, dnes je po-

třeba každý rok sehnat cca 300 

dobrovolných pořadatelů (bri-

gádníků) a všechny je proško-

lit (a samozřejmě zaplatit). Na 

začátku roku 2008 se po zániku 

sdružení SK Neumětel (původ-

ně CK Motol) ujímá organiza-

ce spolek Neumětel, kterému 

se přes všechny počáteční pro-

blémy a útrapy daří závod neje-

nom stabilizovat, ale především 

po všech stránkách rozvíjet. Na 

začátku byl závod jako takový, 

dnes po čtyřletém (v mém přípa-

dě tříletém – první rok jsem ještě 

závodil) úsilí a zapálení skupinky 

organizátorů a všech jejich přá-

tel zde máme silně expandující 

produkt se značkou Praha – Kar-

lovy Vary – Praha. Posuďte sami 

při pohledu na skutečnosti, které 

se všechny schovávají pod jed-

ním logem. Sportovní hodnotu 

závodu vynechám – je popsána 

již v úvodníku, ale pojďme dál. 

Pevná spojení s NROS a Čes-

kou televizí v projektu Pomoz-

te dětem! a s handicapovanými 

cyklisty (sportovci) nám potvr-

zují myšlenku, že jízda na kole 

je vhodná opravdu pro každého 

a v každém věku. Světový (nebo 

alespoň evropský) pohár handi-

capovaných cyklistů, který spolu 

s reprezentačním týmem a Čes-

kou asociací tělesně handica-

povaných sportovců plánujeme 

pro příští rok v rámci závodu 

P-KV-P  uspořádat, bude určitě 

krásným zážitkem pro všechny 

zúčastněné i diváky. Liga Cyklo-

vary byla letos pilotním projek-

tem v provázání amatérské (hob-

by) cyklistiky s Elitním závodem 

a podle reakcí z amatérského 

tábora vydařeným. V plánu pro 

příští rok (či ten následující) je 

ještě dětská Liga P-KV-P . Logo 

P-KV-P  se rozvíjí i po stránce 

produktů. V letošním roce díky 

našim partnerům spatřily světlo 

světa zcela nový design silnič-

ního cyklistického rámu „re-

plika Duratec versus P-KV-P“ 

a kolekce cyklistického oblečení 

P-KV-P  z dílny společnosti Ele-

ven. Tyto rozšířily již tradiční 

upomínkové předměty s logem 

P-KV-P  jako jsou skleněné 

(pískované)poháry pro vítěze 

jednotlivých závodů, flakonky 

s „čistým domácím pitím“, od-

znaky, reflexní pásky, hrníčky, 

baterky, nářadíčka, atd. Tohle 

vše spolu s již tradiční brožurou 

(kterou máte právě před sebou) 

a DVD sestřihem z posledních 

ročníků (včetně fotografi í) a his-

torickými záběry dotváří kolorit 

velkého a zajímavého sportov-

ního podniku, který jsme letos 

obohatili o další novinku v po-

době novin Praha – Karlovy 

Vary – Praha vydávaných těsně 

před závodem a distribuovaných 

v dotčených částech Prahy a po 

trase závodu až do Karlových 

Varů. Noviny jsou důležitou 

aktuální prezentací a propagací 

nejen závodu, ale samozřejmě 

i všech našich důležitých partne-

rů. Příští ročník v kategorii 1.1 

UCI nám dává možnost dostat 

na start závodu některé z hvězd 

současného silničního profi pe-

lotonu a posunout tím závod 

P-KV-P  o mílový krok (spíše 

skok) kupředu, mezi význam-

né evropské klasiky. Ovšem bez 

vaší pomoci (pomoci partnerů) 

to nepůjde a proto mi dovolte, 

abych vám všem za spolek Neu-

mětel jako organizátora závodu 

srdečně poděkoval za podporu 

značky a tím zároveň i rozšíření 

bohaté historie P-KV-P, které se 

stáváte neoddělitelnou součástí. 

Za to vám plně náleží uznání 

nejen nás, ale určitě i všech ak-

tivních českých cyklistů!

Za spolek Neumětel

Lubor Tesař, manager závodu 

Marketingová značka 
Praha – Karlovy Vary – Praha

PRAHA-KARLOVY VARY-PRAHAnejstarší a nejdelší profesionální cyklistický závod v České republice

64. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO SILNIČNÍHO C YKLISTICKÉHO ZÁVODU KATEGORIE 1.2 UCI

SOBOTA 19. ZÁŘÍ 2009
Vážená paní, vážený pane, 
organizační výbor cyklistického závodu Praha - Karlovy Vary - Praha společně 

s národním týmem handicapovaných cyklistů Vás srdečně zve na 64. ročník 

silničního závodu a jeho celodenní  doprovodný program. Závod je jako jedi-

ný v České republice zapsán do mezinárodního cyklistického kalendáře UCI 

(Union Cycliste Internationale).
V sobotu 19. září 2009 v Zátopkově ulici v Praze na Strahově se již v 8 hodin 

ráno představí cyklisté hlavního závodu, který odstartuje v 9:30 hodin.  Zahájí 

tak doprovodný program, v rámci kterého pod vedením skvělých moderáto-

rů proběhne soutěžní klání handicapovaných tandemů, handbiků, dětí, ama-

térských cyklistů, odstartují souboje kostitřasů či jízdní kolo vs. kolečkové 

brusle, cyklistická jízda pro všechny „Pojeď s námi!“. Nebude chybět exhibice 

krasojízdy, hudba, mažoretky, KUŘE z projektu Pomozte dětem!, přehlídka 

historických i současných kol, motorek a automobilů, hasiči a jejich technika, 

atrakce a zábava pro děti, světová premiéra revolučního měřícího a monito-

rovacího systému ACURATIC …
… fi nálové vyvrcholení  po 16. hodině v podobě dojezdu nejlepších profesi-

onálů do cíle po jejich 268 km dlouhé pouti!

Přijďte se pobavit!

Těšíme se na Vaši účast a věříme, že se Vám u nás bude líbit.

�

�
�
�
 
 

active nutrition
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CESTOU DO KARLOVÝCH VARŮ,

MEZINÁRODNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD, 63. ROČNÍK, 262 km

Vaší obcí, městem projíždí závod: 
PŘIJĎTE POVZBUDIT ZÁVODNÍKY!

Srdečně vás zve spolek Neumětel

PRAHA-KARLOVY VARY-PRAHA
nejstarší a nejdelší profesionální cyklistický závod v České republice

64. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO SILNIČNÍHO C YKLISTICKÉHO ZÁVODU KATEGORIE 1.2 UCI

SOBOTA
19. ZÁŘÍ 2009
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CESTOU ZPĚT DO PRAHY.
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PRAHA-KARLOVY VARY-PRAHA
nejstarší a nejdelší profesionální cyklistický závod v České republice

64. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO SILNIČNÍHO C YKLISTICKÉHO ZÁVODU KATEGORIE 1.2 UCI

Začalo to 27. dubna 1884, oslavy 

vyvrcholí 19. září 2009. Oba mo-

menty od sebe dělí sto dvacet pět 

let, přesto mají jedno společné. 

Patří na čelní místa české cyklis-

tické kroniky.

Martin Záruba

Francie má své Paříž - Rou-

baix, Itálie Milán - San Remo, 

Belgie Lutych - Bastogne - Lutych 

a Španělsko San Sebastian. 

Co závod, to pojem. 

Jednorázové klasiky patří vů-

bec k tomu nejtvrdšímu, co může 

profesionální cyklistika nabídnout. 

A zároveň k tomu nejatraktivněj-

šímu. Je to přímo esence jízdy na 

kole. Klasiky jsou ten pravý dů-

vod, proč si cyklistiku zamilovat. 

Vzdálenosti značně přesahující 

dvě stě kilometrů, drsné podmín-

ky, zajímavé lokality. Zapomeňte 

na čas, na odpočinek.

Také Češi mají závod, který se 

stal během dosavadních třiašede-

sáti ročníků symbolem závodění. 

Z Prahy do Karlových Varů a zpět 

je to 268 kilometrů. 

Zní to neuvěřitelně, ale pod-

mínky pro konání podobného 

podniku se narodily už v roce 

1884, kdy se uskutečnila ustavující 

valná hromada České ústřední 

jednoty velocipedistů. Tehdejší 

vyjížďky totiž probíhaly v podob-

ném duchu. 

„Členové klubu velocipedistů 

z Prahy cestu k nám podniknou 

na vysokých nejnovějších veloci-

pedech a ne, jak námi bylo mylně 

ohlášeno, drahou do Pardubic 

a odtud teprve po velocipedech 

do Chrudimi. Nýbrž nepřetrži-

tě po velocipedech z Prahy do 

Chrudimi!“ Každé století má své 

hrdiny a své výkony. Tento zdoku-

mentovaný výlet do Chrudimi se 

konal v roce 1881. V té době Josef 

Kohout, jeden z průkopníků cyk-

listiky na půdě budoucího Česka, 

projel na vysokém kole Alpy! 

Zvládal dokonce ujet po Německu 

přes tři sta kilometrů za den! 

Čeští vlastenci se však nepyš-

nili ani tolik výjimečnou osobnos-

tí Josefa Kohouta, jako tím, že je-

jich ústřední jednota byla prvním 

sportovním svazem v tuzemsku, 

osmou nejstarší cyklistickou or-

ganizací na světě a hlavně vznikla 

dříve než ta německá.

Po Kohoutovi přicházeli další. 

Stejně jako se z výletů do Chru-

dimi a dalších měst stávaly stále 

lépe organizované závody, stejně 

jako se kvůli bezpečnosti opustila 

myšlenka vysokého kola a jeho 

pokračovatelé se čím dál tím víc 

přibližovali podobě dnešních 

strojů, měl i Josef Kohout dost 

následovníků. 

Cyklistika je historicky jedním 

z nejpopulárnějších a nejrozšíře-

nějších sportů u nás. Z původně 

společenské záležitosti se stala jíz-

da na kole oblíbeným zápolením. 

A to ať už šlo o Praha – Karlovy 

Vary – Praha nebo později o eta-

pový Závod míru či Bohemii. 

Josefa Kohouta nahradili Ota-

kar Rozvoda, Jan Veselý, Jiří Daler, 

Jan Smolík a desítky a desítky 

dalších slavných jmen. 

Češi mají mistry světa, olym-

pijského vítěze, díky Jánu Svo-

radovi, Janu Hruškovi a Tomáši 

Konečnému dokázali i vyhrát 

etapy na Tour de France, Giro d‘I-

talia a španělské Vueltě. Prosazují 

se nejen v tradičních disciplínách 

jako je silniční a dráhová cyklis-

tika, ale i třeba v cross-country, 

BMX a fourcrossu. Handicapo-

vaní cyklisté patří k nejlepším na 

světě a z paralympiád pravidelně 

přivážejí medaile. Čechům zkrát-

ka kola sluší.

Jednorázové klasiky patří 

vůbec k tomu nejtvrdšímu, co 

může profesionální cyklistika 

nabídnout. A zároveň k tomu nej-

atraktivnějšímu. V sobotu 19. září 

se o tom sami můžete přesvědčit. 

Z Prahy do Karlových Varů a zpět 

peloton čeká 268 kilometrů a ti 

nejlepší to zvládají za necelých 

šest hodin a třicet minut! 

Máloco podá jasnější důkaz 

o pokroku, jakým prošlo lidstvo 

za těch posledních 125 let. Z vý-

letů do Chrudimi se staly závody, 

z elegánů na vysokých kolech 

uznávaní sportovci a trochu ne-

ohrabané „kostitřasy“ nahradila 

kola disponující technologiemi 

hodnými jedenadvacátého století.

Začalo to 27. dubna 1884, 

oslavy vyvrcholí 19. září 2009. Zá-

vod Praha – Karlovy Vary – Praha 

píše historii, ale přesto není jen 

nostalgickou vzpomínkou. 

Buďme u toho!

Autor je šéfredaktor cyklistického 

magazínu Peloton

Co pro Tebe, jako cyklistic-

kou osobnost, znamená slavný 

cyklistický závod Praha - Karlovy 

Vary - Praha?

Jedním slovem: Klasika. Je 

dobře, že se podařilo takový mo-

nument české cyklistiky opět 

oživit. Přál bych si, aby se tento 

závod opět vrátil na pozici jedno-

ho z nejvýznamnějších sportov-

ních podniků u nás, vedle Velké 

Pardubické, derby Sparta - Slavia 

či  Moto GP v Brně. Vždyť třeba 

jen odkaz Honzy Veselého si to 

zaslouží.  

Závod je velmi náročný svou 

délkou, ale i samotná trať je zrád-

ná. Víme, že jsi „Vary“ jednou 

sám absolvoval. Co pokládáš 

na trase Praha – Karlovy Vary – 

Praha za největší nástrahy pro 

závodníky?

 Závod jsem měl v jeho krát-

ké obnovené historii možnost 

absolvovat jen jednou, bylo to 

v roce 2007. Ačkoli je závod spíše 

rovinatý, jsou na trase krátká, ale 

nepříjemná táhlá stoupání, která 

v součtu s celkovou délkou závodu 

ubírají cyklistům síly. Důležitým 

faktorem je také vítr. Otevřená 

krajina mezi oběma městy a silný 

vítr často rozděluje peloton na 

skupinky, které se jen těžko sjíž-

dějí, což opět bere drahocennou 

energii. Vítěz tohoto závodu musí 

být opravdu „Pan cyklista“, a také 

potřebuje mít k sobě silný tým. Pro 

mne osobně s mým handicapem, 

jsou „Vary“ opravdu těžká zkouš-

ka. Přesto chci letos závod opět 

absolvovat. 

(pokračování rozhovoru 

na straně 2)

Rozhovor s Jiřím Ježkem

Liga Cyklovary
Dopravní omezení strana 3

strana 5 strana 2

strana 4 - 5Pestrý program
Trať závodu

Březová

KARLOVY VARY

And

SOBOTA 19. ZÁŘÍ 2009

Česká cyklistika 

má tradici 

dlouhou 125 let

Světová klasika
Je to již téměř rok, co nás 

zkontaktoval spolek Neumě-

tel – organizátor cyklistického 

závodu Praha – Karlovy Vary 

– Praha s nabídkou spolupráce. 

Tehdy jsme vůbec netušili, jak 

plodná spolupráce nás čeká 

a hlavně na jak dlouho. V roce 

2008 se za jediný večer při 

akci Afterparty k 63. ročníku 

závodu podařilo vybrat úžas-

ných 41 276 Kč, které putovaly 

na konto Pomozte dětem! na 

podporu všem znevýhodněným 

a ohroženým dětem v České 

republice. Jsme velice rádi, že se 

organizátoři rozhodli spolupra-

covat se sbírkovým projektem 

Pomozte dětem! i v letošním 

roce a navíc rozšířili spolupráci 

o akci Dětský den při závodu. 

Spolku Neumětel držíme palce, 

aby přípravy na samotný závod 

probíhaly v poklidu, do bu-

doucna přejeme stálou přízeň 

nejen sportovců, ale i sponzorů 

a doufáme, že spolupráce s Po-

mozte dětem! bude pokračovat 

i v následujících letech. 

Lenka Marečková, asistentka 

projektu Pomozte dětem!

Společný sbírkový projekt 

České televize a Nadace 

rozvoje občanské 

společnosti
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projektu�
sbírkový projekt           
Pomozte d�tem!�

 
organizátor 

 projektu�
generální partner         

projektu 

několikanásobný paralympijský vítěz 

a mistr světa na „Varech“

online grafi ka a informace z průběhu závodu

Informační noviny k závodu 

do schránek zdarma v nákladu 

25 000 ks

Pozvánka a plakáty do obcí



Danilo Hondo, PSK Whirlpool - Author
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1921

Závod sám sleduje též cíle pro-

pagační a jest veden i územím 

zněmčeným. Trať závodu jest velmi 

obtížná a bude na našich jezdcích 

vyžadovati mnoho, velmi mnoho. 

Tím cennější budou pak ale jejich 

úspěchy. Krásnými čestnými cenami, 

které klub k tomuto závodu věnoval, 

budou jezdci dostatečně odměněni 

za svou námahu a zůstanou jim jistě 

milou a trvalou upomínkou.

1. ročník závodu
PRAHA – KARLOVY VARY – PRAHA, 1921

Závod včerejší byl novým dokladem po-

kračujícího rozvoje naší cyklistiky. Dobré 

výkony přes obtížnost závodu a arrangement 

jsou potěšitelným zjevem. Hrdiny závodu 

byli zejména Proda, AC Sparta, nejúspěšnější 

závodník roku 1921 a O. Laštovka, KC Vpřed, 

kteří jeli pozoruhodný závod.

START:

Ve 4 hodiny ráno startovala skupina zá-

vodníků II. třídy a to: Konečný – SK Pardubi-

ce, Nepraš – Vpřed Praha, Laštovka – Vpřed 

Praha, Štangl – Karlín 1885, Tschanerl – Karlín 

1885, Třešňák – Union Žižkov, Knapp – Vyše-

hrad 1907, Peschau – Malá Strana, Novotný, 

Brejla, Procházka Josef, Skopový František, 

Jansa, Šatral, Knobloch, vesměs AC Sparta, 

Rameš st. – Mělník.

Ve 4:15 hod. vyjela skupina závodníků I. 

třídy: Zima Fr. – SK Pardubice, Kundert – 

ČKV Vinohrady, Perič Antonín – Karlín 1885, 

Proda Josef – AC Sparta, Parbus Jaroslav – AC 

Sparta. Prvý defekt přišel dříve než se mohlo 

očekávati. V 20 metrech po startu píchl Sko-

pový – AC Sparta gumu.

Do Slaného přijeli závodníci v tomto pořadí:

V 5:10 skupina II. třídy: Novotný, Ne-

praš, Konečný, Laštovka, Jansa, Brejla. V 5:13 

Procházka Josef, v 5:20 Štangl a Tscharnerl, 

v 5:30:35 projeli Parbus, Proda, Kundert, Perič 

a Zima, závodníci I. třídy. Dále Skopový, Kno-

bloch, Pechan a Rameš.

Vedoucí skupina prvotřídních závod-

níků se držela pohromadě až do kopčitého 

terrainu asi na 97 km, kde zatím co Kundert, 

Perič, Zima a Parbus vesele šlapali kopec 

pěšky, Proda jej statně vyšlapal na kole a než 

se ostatní závodníci dostali na vrcholek prud-

kého kopce, měl již Proda jednu houpačku za 

sebou a krátce na to zmizel očím závodníků, 

aby se jim objevil až na cestě zpáteční. Již 

před tím u 74 km odpadá Parbus, který podal 

znamenitý výkon již tím, že v prvním svém 

závodě v první třídě dovedl udržeti šílené 

tempo favority udané. Čas první třídy do 

Slaného 1 hod. 05 min. jest jen o málo horší 

času jarního štafetového závodu, kde starto-

vali čtyři závodníci.

Ve 104 km dostihuje průvodní auto čet-

nou skupinu, v níž za střídavého vedení jedou 

Brejla, Laštovka a Novotný z II. třídy.

Na obrátce v Karlových Varech, kde byla 

15 minut neutralizace, objevili se závodníci 

v tomto pořadí:

1. Proda v 8:45:01 hod., 2. Kundert 

v 8:52:59 hod., 3. Perič 8:54:37 hod., 4. Zima 

8:58:55 hod., 5. Parbus 9:06:16 hod., ze zá-

vodníků I. třídy A 1. Laštovka 8:53:44,2, 

2. Konečný 8:53:55,4, 3. Brejla 8:53:55,6, 

4. Novotný 9:09:44, 5. Nepraš 9:15:26, 6. 

Jansa 9:20:05, 7. Skopový 9:52:0, 8. Tschanerl 

9:52:06, 9. Procházka Josef 9:52:06.

V restauraci verandou opatřené poskyt-

nuto bylo závodníkům bezplatné ošetření 

a nasycení, popřípadě i masáže a po čtvrt 

hodině posílá inž. Žofk a každého na zpáteční 

cestu, kterou zejména značně ztěžuje silný 

protivítr. První závodník Proda odjíždí před 

devátou hodinou a jediný ze všech závodníků 

vyšlapal prudký kopec Panoramastrasse, na 

níž před nedávnem byl pořádán automo-

bilový závod do vrchu při soutěži spolehli-

vosti. Pomalu odstartováni všichni dojevší 

závodníci a když ani po dalších 20 min. če-

kání nikdo nedojel, nastupuje průvodní auto 

zpáteční cestu a jede hned plným tempem 

do prudkého vrchu, na jehož konci dojíždí 

3 poslední závodníky, kteří jako ostatní kro-

mě Prody vyšlapovali si pěšky.

Nedaleko Slaného potkala průvodní auto 

nemilá náhoda, že sjelo z pravé cesty a do-

zvědělo se omyl, teprve když se v neznámém 

místě ptali na jméno obce – Nové Strašecí.

K cíli dojeli závodníci v následujícím 

pořadí:

1.  Procházka-Proda – AC Sparta  10:29:13,2 

2. Perič – Karlín 1885 10:41:26,4 

3. Zima – SK Pardubice  10:58:04 

4. Parbus – AC Sparta  11:47:49,6

II. třída: 1. Laštovka – K. C. Vpřed Pra-

ha 10:56:17; 2. Konečný – SK Pardubice 

10:57:04,8; 3. Brejla – AC Sparta 12:08:20; 4. 

Novotný – AC Sparta 12:09:58,8; 5. Skopový 

– AC Sparta 12:11:44,2; 6. Jansa – AC Sparta 

13:11:47,4; 7. Nepraš – Vpřed Praha; 8. Ts-

chanerl – Karlín 1885 po uzavření kontroly.
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60. ročník závodu

Otakar Fiala a Pavel Tomaštík v cíli

Už nejméně rok před šede-

sátiletým jubileem nejstarší čes-

koslovenské silničářské klasiky 

Praha – Karlovy Vary – Praha se 

na různých úrovních hovořilo 

o tom, jak nejlépe a nejdůstoj-

něji oslavit toto pro celou naší 

tělovýchovu významné datum. 

Dokonce padaly návrhy na 

pozvání superkonkurence ze 

zahraničí, na vystoupení le-

gendy závodu Jana Veselého na 

televizní obrazovce atd., atd.

Nakonec však „Vary“ odešly 

9. září do důchodu jako ten 

nejméně oblíbený spolupracov-

ník… Vždyť nebyly uvedeny ani 

ve svazovém materiálu význam-

ných domácích soutěží! Navíc 

nemají právě růžovou vyhlídku 

na pořádání dalších ročníků 

údajně a snad především vzhle-

dem k rostoucímu autoprovozu 

a tím rostoucí možnosti nehody 

(ale – dokázal by někdo připo-

menout při tomto závodě neho-

du poslední?). Svůj nepříznivý, 

i když ne defi nitivní názor na 

úsek závodu v Praze, vyřkly také 

orgány VB. A tak to vypadá, že 

možná mnoha lidem spadne ká-

men ze srdce – ubude kus práce 

ve prospěch naší silniční cyklis-

tiky. S poklidem a novou silou 

budou moci hovořit o důleži-

tosti rozvoje masového sportu 

(bez kol a závodů?) o nutnosti 

uznání práce druhých (většinou 

dobrovolné) a v neposlední řadě 

prosazovat i nějaké novinky 

spojené s ekologickými doslova 

novátorskými činy ve spojitosti 

s cyklistikou. Vždyť – proč 

nemluvit? Možná, že se zrodí 

nová tradice, kterou za dalších 

šedesát let budou moci nechat 

zahynout naši potomci!

Letošním čestným hostem 

pořadatelů ze Sparty Praha byl 

zásluhou osobního pozvání 

Jana Veselého jeho neméně 

legendární přítel Gustav Adolf 

Schur. Ten pak za volantem 

svého trabantu absolvoval polo-

vinu trati (až na obrátku), která 

našemu Honzovi přinesla v mi-

nulosti tolik slávy a úspěchů.

Z původního počtu 163 při-

hlášených jezdců se na startovní 

pokyn obou legend světového 

peletonu vydalo vstříc 250,5 km 

nakonec jen 112 závodníků. 

Mezi nimi poprvé v historii 

i pětice reprezentantů (byť ju-

niorských) SSSR. Závod musel 

být pro rekonstrukce ulic pod 

Spartou zkrácen a měl cíl na 

třídě Čs. armády v Dejvicích.

V novinářských hodnoce-

ních soutěže se autoři jedno-

značně shodovali v názoru, že 

šlo o více než bojovný ročník. 

Útok totiž začal bezprostřed-

ně po startu. Jeho aktery byla 

sedmička Krejčí, Lysoň, R. Čer-

mák, Slaník, Rubáš, Olešek 

a pár kilometrů i Tesař. Ještě 

Řevničovem projížděla vpředu 

šestice, ale zezadu letělo třicet 

dalších (zbytek peletonu se už 

drobil do menších skupinek). 

Zhruba na 75 km byl první únik 

minulostí, ale vysoké tempo 

– navíc po větru – nepolevilo. 

Mnozí se pokoušeli o sólo 

výstupy (Fojt), odskakovaly 

i skupinky (Tomaštík, Koneč-

ný, Vašek, J. Jonák, P. Klouček, 

Elsnic), čelo však bylo pozorné. 

Ulicemi Karlových Varů ujíždě-

la vedoucí skupina pohromadě, 

na 131 km se dívala na záda pre-

miantům (1. Pekárek, 2. Kouřil, 

3. M. Kaňkovský).

Po prémii stálo v cestě nej-

těžší stoupání, pověstná Pano-

rámka. A tady jsme i letos vidě-

li, kolik příznivců náš nejstarší 

závod má! Povzbuzení hrdinům 

závodu se stalo všecyklistickou 

poutí, neorganizovanou cílovou 

jízdou vyznavačů krásy naše-

ho sportu bez ohledu na věk. 

Elegantní jízdou se zde blýskli 

Tomaštík a Konečný (spočítal 

by někdo, kolik jeho jmenovců 

jelo Vary v minulosti?), za nimi 

ve vyrovnané formaci další, 

zhruba pětadvacítka jezdců. 

Na všechny čekal po průjezdu 

kolem „golfu“ nepříjemně silný 

protivítr. Ale bojovalo se tak, 

že ze špice neustále odpadávali 

jednotlivci.

Na zpáteční cestě před tra-

dičně „diváckým“ Řevničovem 

(mimochodem – komise mlá-

deže MNV vydala k jubileu 

vlastní cyklostylovanou po-

zvánku!), zaútočili ve stoupání 

Velecký a O. Fiala. Za nimi 

se vydala trojice Tomaštík, 

P. Vopálka, Elsnic zpět zůstala 

skupina dalších. Uprchlíci se 

dokázali zakrátko sjet, vzadu 

jsme registrovali dva velké 

okamžiky závodu. Za pěticí nej-

dříve vyrazil zkušený Šťastný, jel 

doslova jako k ohni a dokázal se 

dotáhnout do čela! Krátce po 

něm se o podobný kousek po-

kusil Z. Fiala, ale metry rozdílu 

se jen protahovaly. Všechno 

z okna doprovodného vozidla 

sledoval slušovický trenér Ma-

tějka, kterému bylo záhy jasné, 

že bez jeho pomoci to asi jeho 

jezdec nedokáže. Proto přišel 

pokyn a z vedoucí skupinky če-

kal bratr Otakar. A vyplatilo se! 

Po několika kilometrech čítalo 

čelo sedm lidí.

Tempo směrem ku Praze ani 

na okamžik nepolevilo, pocítil 

to nejprve Elsnic a po něm Vo-

pálka. Ale to už přišla Leninova 

třída a triumfální jízda dvojice 

Otakar Fiala a Pavel Tomaštík. 

V jejich vzájemném spurtu se 

dávalo více šancí pražskému 

vojákovi, ale závěr vyzněl zcela 

jednoznačně ve prospěch slu-

šovického borce. Prý na počest 

narozenin manželky.

Praha – Karlovy Vary – 

Praha (60. ročník, 250,5 km, 7. 

závod Čs. poháru 1989):

1. Otakar Fiala (Slušovice), 

2. Tomaštík (Dukla Praha), oba 

6:16:31h (průměr 41,51 km/h), 

3. Velecký (Dukla Brno), 4. Z. 

Fiala (Slušovice), 5. Šťastný (Ml. 

Boleslav), všichni 20 s. 6. Vopál-

ka (Slušovice) 4:46 min, 7. Sádlo 

(Dukla Praha), 8. P. Klouček 

(Ml. Boleslav), 9. Pekárek (RH 

Plzeň), 10. Konečný (Dukla 

Brno), všichni 5:59

Ze startujících dokončilo 

61 závodníků (vzdali mj. Křen, 

Lom, Regec, Novosad, J. Na-

zarej).

PRAHA – KARLOVY VARY – PRAHA, 9. září 1989

Do důchodu bez pocty
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1.  KVASINA Matija

Perutnina Ptuj, 6:38:20.2

2.  TESAŘ Lubor, 

Česká republika, 6:38:23.7, -3,5

3.  BENČÍK Petr

PSK Whirlpool, 6:38:26.1, -5,9

4.  MIHOLJEVIČ Hrvoje

5.  BOŽIČ Borut

6.  JURČO Matěj

7.  ROGINA Radoslav

8.  KADLEC Milan

9.  HEBÍK Martin

10.  PŘECECHTĚL Michal

61. Vítěz  Panorámky: Roman Broniš 

(Slovenský národní tým)

Konec a začátek. Jak úzce 

jsou spojeny tyto dvě symboliky 

provázející nás po celý život. 

Krásnou ukázkou se stal 61. roč-

ník závodu Praha – Karlovy Vary 

– Praha. Na jedné straně loučící 

se ikony české silniční cyklistiky 

Ján Svorada (náš nejúspěšnější 

profesionál posledních patnácti 

let a vítěz desítek profesionálních 

závodů) a Lubor Tesař. Na straně 

druhé jejich přítomnost okoře-

nila návrat nejstarší a nejdelší 

české klasiky zpět do závodního 

cyklistického kalendáře.

Co víc si přát na startu „no-

vého“ závodu než vítěze etap 

z Tour de France, Gira a Vuelty 

nebo historicky jediného české-

ho medailistu ze silničního zá-

vodu mužů na mistrovství světa. 

Především Ján Svorada se stal 

mediální tváří znovuobrozených 

„Varů“ a zcela symbolicky právě 

ve Varech (Karlových) zakončil 

svoji bohatou silniční kariéru, 

aby si poté cestu zpátky užil již 

v doprovodném autě. Start a cíl 

závodu v Praze na Letenské plá-

ni, Libkovický kopec, proslulé 

stoupání na Panorámku, tahavá 

stoupání na „karlovarské“ silnici 

a především krásné počasí, to vše 

byly atributy cyklistů na jejich 

letošní 261,2 km dlouhé pouti.

Zásluhou pořadatelů z cyk-

listického spolku SK Neumětel 

se po dlouhých sedmnácti le-

tech znovu pestrobarevný had 

nejlepších našich a slovenských 

silničářů, doplněný o velice silný 

slovinský tým Perutnina Ptuj, 

vydal na cestu do Karlových 

Varů a zpět.

Přejme cyklistice, aby o ten-

to drahocenný klenot již nikdy 

nepřišla.

61. ročník závodu
PRAHA – KARLOVY VARY – PRAHA, 17. září 2006
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1.  KOZUBEK Stanislav

PSK Whirlpool, 

6:28:33.9

2.  KLUGE Roger

LKT Team Brandenburg, 

6:29:20.4, -46.5

3.  HAČECKÝ Martin

ACS Dukla Praha, 

6:30:24.8, -1:50.9

4. KADLEC Milan

5. BENČÍK Petr

6. HAČECKÝ Vojtěch

7. KRATOCHVÍLA Jakub

8. SALZINGER Florian

9. BÁRTA Jan

10. PAĎOUR František

62. Vítěz  Panorámky: Milan Kadlec 

(Dukla Praha)

Zatím poslední závod historie 

odstartovalo 123 závodníků 

s licencemi 9 národních svazů. 

Peloton tvořilo 12 českých a 11 

zahraničních týmů a výběrů…

Už na 15. km odjíždí první 

skupina 14 závodníků, přes max. 

náskok 1:35 min je v Krušovicích 

všechno opět pohromadě. Na 

70. km diktuje tempo skupina 

s Kadlecem a Benčíkem. Prémii 

na Libkovickém vrchu v Bošově 

vyhrává Bečka z Whirlpoolu – 

druhá skupina tady na 93. km 

ztrácela 4:40 min.

Rychlostní prémii v K. Varech 

na Divadelním náměstí (126. 

km) vyhrává Polák Kiendys. Na 

povzbuzování diváků nejlépe 

reaguje reprezentant – olym-

pionik Milan Kadlec z Dukly 

Praha, který vítězí v tajné prémii 

v polovině trati na 131. km a ele-

gantně získává prvenství na PA-

NORÁMCE podtržené ziskem 

hodinek OMEGA v hodnotě 87 

tis. korun… 

Stopky rozhodčích na vr-

cholu zaznamenávají vedoucí 

jedenáctičlenné skupině náskok 

na hranici 1 min před druhou 

dvanáctkou nejbližších pronásle-

dovatelů! Hlavní, nejpočetnější 

skupina ztrácí podstatně více! 

Na vrchol Panorámky ji přivádí 

legendární bojovník s osudem 

JIŘÍ JEŽEK…

Na 167. km se obě vedoucí 

formace po 87 km dlouhém úni-

ku spojují a špici závodu tvoří 

22 cyklistů.

75 km před cílem útočí tři 

Češi a trojice Němců. Na prémii 

v Krušovicích je z nich nejrych-

lejší Martin Hačecký před Něm-

cem Klugem a Petrem Benčíkem. 

Krátce po prémii se však vedoucí 

dvacítka opět sjíždí.

Na 220. km sólově útočí mistr 

republiky v časovce a exšampion 

silnice Stanislav Kozubek, je však 

dostižen dvojicí M. Hačecký 

a Kluge. Trojice začíná skvěle 

spolupracovat a zdá se, že bude 

rozhodnuto!

Poslední prémií na 254. 

km před „Starým pivovarem“ 

v Motole potvrzuje vítězstvím 

skvělou formu Martin Hačecký, 

ale v následném stoupání kolem 

Motolské nemocnice nastupuje 

opět Kozubek. Šest kilometrů, 

které zbývají do cíle proměňuje 

v elegantní sólo a právem je vítán 

na diváky zaplněném a sluncem 

zalitém Hradčanském náměstí 

jako 62. vítěz maratonu PRAHA 

– KARLOVY VARY – PRAHA!

46 sekund zpět zůstává Ně-

mec Roger Kluge a o 1 minutu 

a 46 sekund zpět přijíždí mla-

dičký Martin Hačecký z Dukly 

Praha.

I díky Vám pokračovala dva-

ašedesátiletá tradice…

◉  pokračovala dvaašedesátým 

ročníkem tradice náročné 

klasiky.

◉  se v Česku jel závod meziná-

rodního kalendáře kategorie 

1.2 UCI.

◉  soupeřilo na trati třiadvacet 

českých i zahraničních týmů 

a výběrů.

◉  automobily ten den respekto-

valy cyklisty na 262 kilometrů 

dlouhé trati.

◉  na cyklisty upozorňovaly 

choppery a chránily je motorky 

Policie ČR.

◉  absolutní bezpečnost závodu 

byla splněnou prioritou.

◉  cyklisté projeli těsně vedle ko-

lonád v Karlových Varech.

◉  ti úspěšní proťali cíl v srdci čes-

ké státnosti – na Hradčanském 

náměstí.

◉  zvítězil český cyklista z do-

mácí stáje a vydělal si 100 000 

korun.

◉  prvních sedm cyklistů prolétlo 

trať průměrnou rychlostí 40,5 

km/h.

◉  závod přilákal k trati tisíce 

diváků.

◉  náročné stoupání na Panorám-

ku si vyzkoušeli také hobíci.

◉  na Hradčanském náměstí byl 

nejeden Veselý senior.

◉  šlapaly nejen cyklistické legen-

dy 262 kilometry ve štafetách 

na rotopedech.

◉  závod popularizuje silniční 

cyklistiku v Česku.

◉  propagujeme českou cyklistiku 

i naši zemi také v zahraničí.

◉  ukazujeme dětem krásu cyklis-

tiky a nabízíme jim idoly.

◉  se česká silniční cyklistika 

dostala do televize, rozhlasu, 

novin i na internet.

◉  máme chuť si vše v roce 2008 

zopakovat!

Bez Vaší podpory bychom závod 

nemohli uspořádat. Vážíme si 

Vašeho času, energie, věcných 

darů, fi nancí a vyjádřené podpo-

ry. Uděláme vše pro to, abychom 

Vás nezklamali při 63. ročníku 

závodu Praha – Karlovy Vary – 

Praha.

62. ročník závodu
PRAHA – KARLOVY VARY – PRAHA, 15. září 2007
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Slavnostním startem 20. září 2008 

v 9:00 hod. na Hradčanském ná-

městí v Praze byl ofi ciálně zahájen 

63. ročník cyklistického závodu 

Praha – Karlovy Vary – Praha. 

Za chladného (7°C ) a mírně větrné-

ho počasí se vydalo na trať dlouhou 

262,6 km 161 závodníků s licencemi 

devíti národních svazů. Peloton 

tvořilo 10 českých a 15 zahraničních 

týmů a výběrů. 

Mezi startujícími bylo mnoho 

známých tváří české i zahraniční 

cyklistiky v čele s účastníkem Tour 

de France v roce 2008 (13. místo 

v celkové klasifi kaci) a vítězem 

etapového závodu Okolo Švýcar-

ska 2008 Romanem Kreuzigerem. 

Dalšími známými tvářemi české 

cyklistiky na startu byli Petr Benčík, 

František Raboň, Richard Faltus, 

účastníci olympijských her v Pekin-

gu 2008 Milan Kadlec a mistr světa 

2007 Alois Kaňkovský a další. Konku-

renty pro českou cyklistickou špičku 

bylo několik renomovaných stájí 

ze zahraničí – Slovinska, Rakouska, 

Slovenska, Německa, Bulharska 

a Maďarska.

START

km 0/-262  Ostrým startem 

9:30 hod. v Hostivicích u Pra-

hy cyklisté ofi ciálně odstartova-

li 262 km těžkou trať, na níž je 

čekaly 3 rychlostní a 3 vrchařské 

prémie.

km 6/- 256 Jeneč (9:38) Zá-

vodníci volili volnější tempo. 

Přece jen cyklisty čekala dlouhá 

a namáhavá cesta.

km 10/-252 Unhošť (9:47) Bo-

hužel již na 6. km došlo k 1. pádu 

v pelotonu. 

km 12/-250 Kyšice (9:50)  

Ihned po hromadném pádu do-

šlo k prvnímu pokusu o únik - 

Roman Kreuziger (č. 51, NCR  

National Team ČR) a Maxi-

millian May (č. 156 ;Th uringer 

Energie Team). Únik však ne-

měl dlouhého trvání a po cca 

2 km (s maximálním náskokem 

cca 150 m) byli uprchlíci pohl-

ceni pelotonem. 

km 15/-247 Valdek (9:53) Již 

druhý pokus o únik Juraje Sa-

gana (č. 236, Dukla Trenčín 

Merida). Tento pokus o únik 

měl však ještě kratší trvání než 

první. Všichni favorité zatím 

vyčkávali.

km 16/-246 Velká Dobrá 

(9:56)

km 19/-243 Doksy (10:01) 

V pelotonu to očividně vře-

lo a již po 19km tu byl 3. po-

kus o únik. Petr Benčík (č. 2, 

PSK Whirlpool), Ondřej Pávek 

(č. 45, AC Sparta Praha) a Rolf 

Hofb auer (č. 111, Team ISTA). 

km 21/-241 Kamenné Žehro-

vice (10:03) Roman Kreuziger 

byl v počátcích opravdu aktivní. 

Opět nechyběl v dalším pokusu 

o únik společně s několika další-

mi jezdci. Nemělo to však dlou-

hého trvání.

km 24/-238 Tuchlovice (10:08) 

Pokus o únik Romana Broniše 

(č. 237, Dukla Trenčín -Merida). 

Během několika stovek metrů 

získal náskok 100m. Po cca 1km 

se za uprchlíkem vydal Tomáš 

Bucháček (č. 5, PSK Whirlpool)

km 26/-236 Stochov – Slovan-

ka (10:12) Náskok dvou uprch-

líků činil 10s. Hlavní pole bylo 

nadále na dohled. V mírném 

stoupání před sjezdem do Nové-

ho Strašecí byli uprchlíci pohl-

ceni pelotonem. 

km 31/-231 Nové Strašecí 

(10:18) Vlivem bočního větru 

se peloton natáhl až do délky 

300m. Následně před Novým 

Strašecím se peloton rozdělil na 

2 zhruba stejně velké skupiny. 

Toto rozdělení však také nemě-

lo dlouhého trvání. Na konci 

Nového Strašecí je peloton opět 

pohromadě. Ta samá situace pa-

nuje v mírně zvlněném terénu 

před Mšecem. Ale akce se blíži-

la každou chvíli. Trať lemovalo 

velké množství cyklistických 

fanoušků, oděných i v českých 

národních barvách.

km 41/-221 Mšec (10:27) Pe-

loton se držel stále pohromadě. 

Ale byl to klid před opravdovou 

bouří! I přes neočekávaný chlad 

byli  závodníci opravdu aktivní. 

Zaregistrovali jsme další pokus 

o únik. Tentokrát to byl Pavel 

Zitta (č. 201, Euroregion Nisa). 

Po několika stovkách metrů se 

za uprchlíkem vydala čtveřice 

závodníků ve složení Stanislav 

Kozubek (č. 1, PSK Whirlpool), 

Martin Grunder (č. 23, LKT 

Team Brandenburg), Rostislav 

Krotký (č. 42, AC Sparta Praha) 

a Stefan Cohnen (č. 246, Team 

Sparkasse). Postupně z peloto-

nu odskákalo několik dalších 

jedinců – počet uprchlíků se 

nakonec rozrostl na 18 cyklistů. 

Větší zastoupení měla stáj PSK 

Whirlpool (CZE), Peruntina 

Ptuj (SLO) a Team ISTA.

km 48/-214 Řevničov (10:40) 

Náskok vedoucí 18-ti členné 

skupiny činil zhruba 15s.

km 51/-211 Krušovice (10:43) 

Vedoucí skupina do toho oprav-

du šlápla a jejich náskok se po-

stupně zvyšoval. Ve stoupání 

před Krupou činil cca 45s. 

km 55/-207 Krupá (10:46) 

Uprchlíci se jevili jako oprav-

du kompaktní skupina, která 

chce jet!! Její náskok se neustále 

zvyšoval - na konci Krupé činil 

56s. V mírném stoupání k Ho-

řesedlům se uprchlíci opravdu 

činili. Náskok vzrostl na 1:30 

min. V mírně zvlněném terénu 

zůstával stále na stejné úrovni. 

Vlivem bočního větru se pe-

loton rozdělil na 4 cca početně 

rovnoměrné skupiny.  

km 64/-198 Hořesedly (10:59) 

I přes rozdrobení pelotonu se 

náskok uprchlíků snížil na 1:15 

min. Chladný vítr činil cyklis-

tům opravdu velké a nepříjem-

né problémy. Náskok 1. skupiny 

(38 závodníků) z původního pe-

lotonu (mimo uprchlíky) před 2. 

skupinou se zcvrkl již na zhruba 

35s.

km 69/-193 Hořovičky (11:06) 

Náskok uprchlíků se snížuje na 

1:10 min..

km 76/-186 Petrohrad (11:17) 

Pronásledovatelé se nadále tlači-

li na uprchlíky. Neustále staho-

vali jejich náskok až na 46s. Sku-

pina pronásledovatelů se před 

Lubencem částečně trhala. Díky 

jejich aktivitě se náskok dále 

snižoval – 30s  na 76. km. Ztráta 

3. skupiny činila 1:25 min.. 

km 86/-176 Lubenec (11:30) 

Rozestupy mezi skupinami zů-

stávají stejné

km 89/-173 Libkovice (11:38) 

Náskok uprchlíků – 1:15 min.

63. ročník závodu
TISKOVÁ ZPRÁVA, PRAHA – KARLOVY VARY – PRAHA, 20. září 2008
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1. BAUMANN Eric

 Team Sparkasse, 6:25:10.2

2. MÜLLER Dirk

 Team Sparkasse, 6:25:33.0

3. RABOŇ František

 Natinoal Team CR,  6:25:33.2

4. SCHILLINGER Andreas

5. KOCJAN Jure

6. BENČÍK Petr

7. KEINATH Nico

8. KADLEC Milan

9. KUSZTOR Péter

10. PRAZDNOVSKY Martin

63. Vítěz  Panorámky: Ondřej Pávek 

(AC Sparta Praha)

km 92/-170 Bošov (11:42 hod. 

- vrchařská prémie I. + limit 

92. km - Whirlpool) Vítězem 

první prémie se stal Eric Bau-

mann (č. 241, Team Sparkasse), 

2. místo získal Václav Hlaváč (č. 

55, National Team ČR), 3. místo 

Ondřej Pávek (č. 45, AC Sparta 

Praha). Díky vrchařské prémii 

se vedoucí skupina rozdělila. 

Počet jejich jezdců činil 12. To-

máš Bucháček (č. 5, PSK Whirl-

pool), Radoslav Rogina (č. 14, 

Peruntina Ptuj), Stefan Schafer 

(č. 21), Martin Grunder (č. 23), 

Ingmar Dassler (č. 24, všichni 

LKT Team Brandenburg), Alois 

Kaňkovský (č. 32, ASC Dukla 

Praha), Ondřej Pávek (č. 45, AC 

Sparta Praha), Václav Hlaváč (č. 

55, National Team ČR), Mes-

chenmoser (č. 114, Team ISTA), 

Sebatian May (č. 157, Th uringer 

Energie Team), Eric Baumann 

(č. 241, Team Sparkasse) a Péter 

Kusztor (č. 277, P-NIVO Beto-

nexpessz 2000). Skupina uprch-

líků měla náskok 1:40 min. 

V táhlém a dlouhém stoupání 

před otočkou na zpáteční cestu 

v Karlových Varech vzrostl ná-

skok vedoucí 12-ti členné skupi-

ny velice rychle na 4:20 min..!!!! 

km 122/-140 Karlovy Vary, 

Mattoniho nábřeží (12:25)

km 123/-139 Karlovy Vary, 

Drahomířino nábřeží (12:27)

km 125/-137 Karlovy Vary, Di-

vadelní náměstí (12:30 - rych-

lostní prémie I. – Karlovarský 

kraj / Enervit)  Vítězem se stal 

Alois Kaňkovský (č. 32, ASC 

Dukla Praha). Druhý skončil 

Eric Baumann (č. 241, Team 

Sparkasse) a třetí Meschenmo-

ser (č. 114, Team ISTA).

km 128/-134 Karlovy Vary, 

Pražská (12:33 – rychlostní 

prémie II.– T-Design) Vítězem 

se stal Tomáš Bucháček (č. 5, 

PSK Whirlpool). Druhý skon-

čil Eric Baumann (č. 241, Team 

Sparkasse) a třetí Meschenmo-

ser (č. 114, Team ISTA).

km 130/-132 Karlovy Vary, 

Panorámka (12:39 - vrchař-

ská prémie II. + limit + bufet 

- BOR) Vítězem legendární  Pa-

norámky se stal Ondřej Pávek 

(č. 45, AC Sparta Praha), dru-

hý Tomáš Bucháček (č. 5, PSK 

Whirlpool), 3. Eric Baumann 

(č. 241, Team Sparkasse).  Ná-

skok vedoucí skupiny vzrostl po 

vrchařské prémii na Panorámce 

na hrozivých 7:50 min!!!! Ve zvl-

něném a větrném terénu před 

Lubencem se náskok vedoucí 

skupiny velice rychle zmenšil 

na 6:00 min!!! Zřejmě si favorité 

ve druhé skupině uvědomili váž-

nost situace a velikost náskoku.

km 162/-100 L u b e n e c 

(13:30) Na kopci nad obcí Lube-

nec činil náskok vedoucí skupi-

ny 5:50 min. O tempo ve druhé 

skupině a tím pádem o snižová-

ní náskoku skupiny vedoucí se 

starali jezdci slovinského týmu 

Peruntina Ptuj.

km 152/-90 Petrohrad (13:40) 

Náskok vedoucí skupiny při 

průjezdu obcí Petrohrad činí 

5:35 min.

km 180/-82 Hořovičky (13:53)

km 185/-77 Hořesedly (14:02) 

Na špici závodu stále nic nové-

ho. Náskok vedoucé skupiny 12 

uprchlíků se snížil na 4:30 min.. 

Hlavní pole, zhruba 90 – 100 

cyklistů, se rozdělilo na 2 skupi-

ny.

km 194/-68 Krupá (14:15)

km 199/-63 Krušovice (14:22 

– rychlostní prémie III. + limit 

+ bufet 201km Pivovar Krušo-

vice) Vítězem se stal Eric Bau-

mann (č. 241, Team Sparkasse). 

Druhý skončil Meschenmoser 

(č. 114, Team ISTA) a třetí To-

máš Bucháček (č. 5, PSK Whirl-

pool). 

km 200/-62 Řevničov (14:26 - 

bufet) 

km 207/-55 Mšec (14:40) Ztrá-

ta hlavního pole na uprchlíky 

4:40 min..

km 220/-42 Nové Strašecí 

(14:52)

km 222/-40 Stochov – Slovan-

ka (14:55)

km 225/-37 Tuchlovice (14:59) 

Ztráta hlavního pole se neustále 

snižuje – nyní 2:37 min..

km 228/-34 Kamenné Žehro-

vice (15:04)

km 229/-33 Doksy (15:08)

km 232/-30 Velká Dobrá 

(15:11) 

km 234/-28 Valdek (15:12) 

Z vedoucí skupiny odpadl Ond-

řej Pávek (č. 45, AC Sparta Pra-

ha).

km 236/-26 Kyšice (15:17) Ná-

stup Ingmara Dasslera (č. 24, 

LKT Team Brandenburg). Stí-

hán velice aktivním Ericem Bau-

mannem (č. 241, Team Sparkas-

se). Po několika stovkách metrů 

se oba uprchlíci sjeli. Zbytek ve-

doucí skupiny ztrácel stále 100 

až 200metrů.

km 238/-24 Unhošť (15:20)

km 241/-21 Červený Újezd 

(15:24) Náskok vedoucí dvojice 

na desítku cyklistů se zvýšil již 

na 59s.

km 250/-12 Chrášťany (15:35) 

Vedoucí dvojice postupně zvy-

šuje náskok - 1:08 min..

km 251/-11 Praha –Zličín (li-

mit) Do hlavního města Prahy 

vjela společně dvojice uprchlíků. 

Již nyní se zdálo pravděpodob-

né, že boj o prvenství a vítězství 

v 63. ročníku cyklistického závo-

du Praha - Karlovy Vary - Praha 

se odehraje mezi touto dvojicí. 

Za dvěma uprchlíky se vydal 

Stefan Schafer (č. 21, LKT Team 

Brandenburg) a Tomáš Buchá-

ček (č. 5, PSK Whirlpool). 

km 257/-5 Praha – Podbělo-

horská ulice - vrchařská prémie 

III. - Hotel Meritum) Prvním 

na kopci je Eric Baumann (č. 

241, Team Sparkasse), který se 

zároveň ve stoupání kolem Mo-

tolské nemocnice utrhl Ingma-

ru Dasslerovi (č. 24, LKT Team 

Brandenburg). Jeho náskok činil 

na prémii cca 11s.

km 262/0 CÍL – Praha - 

Hradčanské náměstí  (Physter 

Technology) Vítězem 63. roční-

ku Praha – Karlovy Vary – Praha 

se stává Eric Baumann (č. 241, 

Team Sparkasse)!!!! Druhé mís-

to v nádherném spurtu pro sebe 

nakonec získává Dirk Müller (č. 

245, Team Sparkasse). V tom-

to fi niši o dvě desetiny vteřiny 

poráží Františka Raboně (č. 52, 

National Team ČR). V cíli je kla-

sifi kováno 67 závodníků. 

Závod s mimořádnou účastí 

špiček domácích a zahranič-

ních týmů byl plný soutěživosti, 

úniků a překvapení. Navzdory 

chladnému počasí odměnilo vy-

čerpané závodníky na Hradčan-

ském náměstí potleskem více 

než tisíc diváků. Také trať le-

movali mnohde zástupy diváků. 

To je krásným důkazem toho, 

že závod Praha – Karlovy Vary 

– Praha se vrací do myslí široké 

cyklistické veřejnosti a stává se 

znovu nepřehlédnutelnou spor-

tovní událostí u nás. Díky vám 

všem….
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Strahov, Zátopkova ulice 9:30 

hodin, 18 °C jasno – slavnostní 

start závodu

5,1 km dům pana Loose, peloton 

zastavuje a vzdává hold legendě 

závodu a české cyklistiky panu 

Miloslavu Loosovi. Kytici přebí-

rá z rukou ředitele závodu Marka 

Kocába a tří posledních vítězů 

P-KV-P Kvasiny, Kozubka a Bau-

mana dcera pana Loose Olina 

Andrýsková, který zdraví závod-

níky z balkonu svého bytu.

0. km ostrý start závodu, na 

startu 166 závodníků z 25 týmů 

a 13 národností.

Slunečné počasí jako by vypro-

vokovalo peloton k aktivitě již 

od startu. Tajnou prémii fi rmy 

T-design v obci Lhota na 19. ki-

lometru vyhrál Patrik Sinkewitz 

(PSK Whirlpool-Author).  Hned 

po prémii se začala formovat ve-

doucí skupina nejprve pěti, na 

55. km již 6 závodníků. Aktivita 

hlavního pole v těchto chvílích 

závodu upadala a skupina ve 

složení (Rakuša, Bodenschatz, 

Barth, Lang, Czajkowski, Pávek) 

si vzornou spoluprací vytvářela 

stále větší náskok.

62. km skupina šesti závodní-

ků má na peloton náskok 8,30 

minut

80. km 13,20 min.

86. km první vrchařská prémie 

fi rmy Whirlpool v libkovickém 

kopci na konci obce Bošov, ví-

tězství si připsal Marcel Barth 

(Th űringer Energie Team), pe-

loton ztrácí 15 min.. 

100. km Bochov, peloton výraz-

ně zrychlil a začal ukrajovat ze 

ztráty na vedoucí skupinu.

125. km první rychlostní pré-

mie partner prémie Papírnictví 

Pasáž Korejsová, vítězství získá-

vá Konrád Zajkovski z polského 

národního týmu, peloton ztrácí 

8,10 min.

129. km pověstná Panorám-

ka hodinky Omega věnované 

parnerem prémie firmou BOR 

ukořistil po strhujícím spurtu 

Marcel Barth (Th üringer 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 po-

kouší o sólový únik ze skupiny.

186. km 4,05 min.

199. km druhá rychlostní pré-

mie, jejímž partnerem je fir-

ma Kofola. Vítězí Pirmin Lang 

(Atlas Römer´s Hausbackerei) 

a vedoucí skupina se rozpadá 

na dvě trojice

200. km náskok vedoucí tro-

jice ve složení Lang, Barth 

a Zajkowski 55 s před peloto-

nem rozděleným na dvě části.

205. km peloton pohromadě.

208. km třetí rychlostní prémie 

v městě Nové Strašecí s dvěmi 

partnery, městem Nové Stra-

šecí a fi rmou Leaseplan. Vítěz-

ství si připsal závodník Robert 

Bengsch (KED Bianchi Team)

64. ročník závodu
TISKOVÁ ZPRÁVA, PRAHA – KARLOVY VARY – PRAHA, 19. září 2009
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1. HONDO Danilo

 PSK Whirlpool Author, 6:41:14.0 

2. KUMP Marko

 Team Adria Mobil, 6:41:14.6 

3. BOLE Grega

 Team Adria Mobil, 6:42:00.0 

4. SCHÄFER Stefan  

5. JANISZEWSKI Sylwester 

6. VELITS Peter  

7. FAJT Kristjan  

8. MIHOLJEVIĆ Hrvoje 

9. MAY Maximilian  

10. RAKE Christer  

Úplnou výsledkovou listinu 

z 64. ročníku najdete na straně 16.

64. Vítěz  Panorámky: Marcel Barth 

(Thüringer Energie Team)
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210. km pokus o únik Jana Bárty 

(Region západní Čechy), který 

získává náskok až 20 s.

212. km Jan Bárta a Kamil Zie-

liński (Polský národní tým) mají 

náskok 20 s na peloton.

215. km peloton opět pohro-

madě.

222. km třetí vrchařská prémie 

v obci Lhota – partner firma 

Enervit, vítězem se stává závod-

ník polského národního týmu 

Konrád Zajkowski.

224. km odjetá 11 členná skupi-

na, peloton ztrácí 20 s. Za Dol-

ním Bezděkovem odpadá z ve-

doucí skupiny jediný Čech Alois 

Kaňkovský.

232. km Unhošť - náskok vedou-

cí skupiny (10 závodníků) půl 

minuty před hlavním polem.

240. km před Chrášťanami zů-

stává vpředu již pouze sedmička 

závodníků, hlavní pole je však 

stále na dohled (o tempo se sta-

rají především cyklisté Dukly 

Praha).

250. km nástup trojice závod-

níků v čele s Danilem Hondem 

(PSK Whirlpool-Author), spolu 

s ním Hrvoje Miholjevič (Lo-

borika) a Marko Kump (Adria 

Mobil)

252. km poslední vrchařská pré-

mie – Motol, vítězí Hrvoje Mi-

holjevič (Loborika), partnerem 

prémie je OREA Hotel Pyrami-

da.

253. km nájezd na pražský cílový 

okruh vedoucí trojice pohroma-

dě, náskok 15 s.

257. km první průjezd cílovou 

branou, poslední rychlostní pré-

mie fi rmy Duratec se stala kořistí 

Danila Honda (PSK Whirlpool-

Author). 

Vedoucí dvojice Danilo Hondo 

a Marko Kump s náskokem 16 s 

na Grega Boleho rovněž s týmu 

Adria Mobil, rozdělené a na-

tažené hlavní pole s aktivním 

Peterem Velitsem (Slovenský 

národní tým) ztrácí 25 s.

268. km Strahov, Zátopkova 

ulice 23 °C vítězem nejstarší 

a nejdelší cyklistické klasiky 

na území České republiky zá-

vodu Praha – Karlovy Vary 

– Praha se stává zcela zaslou-

ženě jezdec českého profesio-

nálního týmu PSK Whirlpool-

Author, němec Danilo Hondo. 

Ve spurtu poráží Slovince Mar-

ko Kumpa (Adria Mobil), pro 

třetí místo si dojíždí Kumpův 

stájový kolega Grega Bole. Nej-

lepším Čechem v cíli závodu 

je na 21. Místě Milan Kadlec 

(ASC Dukla Praha). Bílý dres 

pro nejlepšího v kategorii U23 

získává Marko Kump (Adria 

Mobil), zelený dres sprintera 

Pirmin Lang (Atlas Römer´s 

Hausbackerei), puntíkatý dres 

vrchaře Marcel Barth a rů-

žový dres za aktivitu Konrad 

Zajkowski (Polský národní 

tým).

V rámci doprovodného pro-

gramu na Strahově úspěšně 

zvládli své závody handicapo-

vané tandemy s handbiky jako 

generálku na evropský pohár 

v roce 2010 i amatérští závod-

níci všech kategorií a děti.

Děkujeme všem zúčastněným 

(nejen závodníkům) za účast 

a vytvoření nádherné kulisy 

dojezdů všech závodů. A sa-

mozřejmě děkujeme všem part-

nerům za pomoc a spolupráci 

– bez vás to prostě nejde!
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Trasa jubilejního 65. ročníku P-KV
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Slavkovský voják Autogramy vítězů na dresech P-KV-P Vítěz 64. ročníku: Danilo Hondo
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Poř. Příjmení a jméno Tým Kat. Čas Ztráta km/h

1. HONDO Danilo PSK Whirlpool Author Elite 06:41:14.0 00:00:00.0 39.85 

2. KUMP Marko Team Adria Mobil U-23 06:41:14.6 00:00:00.6 39.85 

3. BOLE Grega Team Adria Mobil Elite 06:42:00.0 00:00:46.0 39.77 

4. SCHÄFER Stefan LKT Team Brandenburg Elite 06:42:01.0 00:00:47.0 39.77 

5. JANISZEWSKI Sylwester Polish National Team Polska BGZ U-23 06:42:01.1 00:00:47.1 39.77 

6. VELITS Peter Slovenský národný tím Elite 06:42:01.5 00:00:47.5 39.77 

7. FAJT Kristjan Team Adria Mobil Elite 06:42:02.1 00:00:48.1 39.77 

8. MIHOLJEVIĆ Hrvoje Loborika Elite 06:42:02.2 00:00:48.2 39.77 

9. MAY Maximilian Thüringer Energie Team U-23 06:42:02.5 00:00:48.5 39.77 

10. RAKE Christer Norwegian National Cycling Team Elite 06:42:02.6 00:00:48.6 39.77 

11. LACHMANN Kim Seven Stones U-23 06:42:02.9 00:00:48.9 39.77 

12. MORAJKO Jacek Polish National Team Polska BGZ Elite 06:42:03.4 00:00:49.4 39.77 

13. VREČAR Robert Team Adria Mobil Elite 06:42:32.5 00:01:18.5 39.72 

14. FIEDLER Jacob KED Bianchi Team Berlin U-23 06:42:32.9 00:01:18.9 39.72 

15. KLUGE Roger LKT Team Brandenburg Elite 06:42:33.1 00:01:19.1 39.72 

16. ROGINA Radoslav Loborika Elite 06:42:33.5 00:01:19.5 39.72 

17. KUSZTOR Pèter Atlas - Romer´s Hausbackerei Elite 06:42:36.2 00:01:22.2 39.71 

18. ŽAGAR Jure Team Adria Mobil U-23 06:42:36.8 00:01:22.8 39.71 

19. GNEZDA Matej Team Adria Mobil Elite 06:42:37.0 00:01:23.0 39.71 

20. TUCHOLL Julian KED Bianchi Team Berlin U-23 06:42:37.1 00:01:23.1 39.71 

21. KADLEC Milan ASC Dukla Praha Elite 06:42:37.3 00:01:23.2 39.71 

22. FABIŠOVSKÝ Ladislav AC Sparta Praha Elite 06:42:37.3 00:01:23.3 39.71 

23. BÁRTA Jan Region Západní Čechy Elite 06:42:37.6 00:01:23.5 39.71 

24. HEGREBERG Roy Norwegian National Cycling Team Elite 06:42:38.0 00:01:24.0 39.71 

25. RÖSCH David Atlas - Romer´s Hausbackerei U-23 06:42:39.2 00:01:25.2 39.71 

26. LAENGEN Vegard S. Norwegian National Cycling Team U-23 06:42:39.4 00:01:25.4 39.71 

27. MÜLLER Dirk Team Nutrixxion Sparkasse Elite 06:42:40.4 00:01:26.4 39.71 

28. IVANICS Gergely Betonexpressz 2000 - Limonta Elite 06:42:42.0 00:01:28.0 39.70 

29. HONKISZ Adrian Polish National Team Polska BGZ U-23 06:42:54.4 00:01:40.4 39.68 

30. SINKEWITZ Patrik PSK Whirlpool Author Elite 06:43:04.2 00:01:50.2 39.67 

31. OKROUHLICKÝ Tomáš AC Sparta Praha Elite 06:43:06.3 00:01:52.3 39.66 

32. HAČECKÝ Martin Region Západní Čechy U-23 06:43:08.4 00:01:54.4 39.66 

33. SCHNEIDER Nico Atlas - Romer´s Hausbackerei U-23 06:43:13.7 00:01:59.7 39.65 

Výsledková listina 
64. ročníku závodu
19. září 2009
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34. KVASINA Matija Loborika Elite 06:43:15.6 00:02:01.6 39.65 

35. GRUE Jan Fredrik Norwegian National Cycling Team U-23 06:44:49.4 00:03:35.4 39.49 

36. HAČECKÝ Vojtěch ASC Dukla Praha U-23 06:47:41.5 00:06:27.5 39.22 

37. ZIELIŃSKI Kamil Polish National Team Polska BGZ U-23 06:50:35.4 00:09:21.4 38.94 

38. FRIEDEMANN Matthias PSK Whirlpool Author Elite 06:50:36.5 00:09:22.5 38.94 

39. BAUMANN Eric Team Nutrixxion Sparkasse Elite 06:50:45.0 00:09:31.0 38.92 

40. SVOBODA Jakub CK Kolokrám.cz-Svijany Elite 06:50:48.1 00:09:34.1 38.92 

41. KLOUČEK František PSK Whirlpool Author Elite 06:50:50.0 00:09:36.0 38.92 

42. REPIŃSKI Tomasz Polish National Team Polska BGZ U-23 06:50:51.2 00:09:37.2 38.91 

43. KRATOCHVÍLA Jakub CK Windoor´s Příbram U-23 06:50:51.8 00:09:37.8 38.91 

44. DANAČÍK Tomáš CK Windoor´s Příbram U-23 06:50:52.1 00:09:38.1 38.91 

45. JELIČ Borja Motomat Delo Revije Elite 06:50:52.3 00:09:38.3 38.91 

46. ZAORAL Marek DT Specialized team U-23 06:50:52.7 00:09:38.7 38.91 

47. MAJKA Rafal Polish National Team Polska BGZ U-23 06:50:52.8 00:09:38.8 38.91 

48. PAKHTUSOV Amatoliy ISD Sport Donetsk Elite 06:50:52.8 00:09:38.8 38.91 

49. LANG Pirmin Atlas - Romer´s Hausbackerei Elite 06:50:52.9 00:09:38.9 38.91 

50. THÖMEL Tino KED Bianchi Team Berlin U-23 06:50:53.0 00:09:38.9 38.91 

51. VYŠŇA Matej Slovenský národný tím U-23 06:50:53.2 00:09:39.2 38.91 

52. CLAUSS Peter Stadler Racing Team U-23 06:50:53.5 00:09:39.5 38.91 

53. WISLER Janick Atlas - Romer´s Hausbackerei Elite 06:50:53.6 00:09:39.6 38.91 

54. KROTKÝ Rostislav AC Sparta Praha Elite 06:50:53.7 00:09:39.7 38.91 

55. ŠIPEKY Ján Slovenský národný tím Elite 06:50:54.1 00:09:40.1 38.91 

56. SCHMITT Alex Seven Stones U-23 06:50:54.2 00:09:40.2 38.91 

57. RICHEZE Roberto Antonio Betonexpressz 2000 - Limonta Elite 06:50:57.8 00:09:43.8 38.90 

58. HUDEČEK Petr Region Morava Elite 06:50:58.5 00:09:44.5 38.90 

59. HARBIG Florian Thüringer Energie Team U-23 06:50:58.6 00:09:44.6 38.90 

60. NYBØ Håvard Norwegian National Cycling Team Elite 06:50:58.9 00:09:44.9 38.90 

61. ZIESLER Johan Fredrik Norwegian National Cycling Team U-23 06:50:59.1 00:09:45.1 38.90 

62. JERŠE Rok Motomat Delo Revije Elite 06:50:59.7 00:09:45.7 38.90 

63. WAESSMATTELMANN Daniel Seven Stones U-23 06:51:00.3 00:09:46.3 38.90 

64. SCHÄDLICH Lucas Thüringer Energie Team U-23 06:51:01.3 00:09:47.3 38.90 

65. BARTH Marcel Thüringer Energie Team Elite 06:51:01.9 00:09:47.9 38.90 

66. KLEIN Philipp Thüringer Energie Team U-23 06:51:03.3 00:09:49.3 38.90 

67. KOZUBEK Stanislav PSK Whirlpool Author Elite 06:51:05.0 00:09:51.0 38.89 

68. BLÁHA Martin ASC Dukla Praha Elite 06:51:12.5 00:09:58.5 38.88 

69. KAŇKOVSKÝ Alois ASC Dukla Praha Elite 06:51:14.5 00:10:00.5 38.88 

70. FALTUS Richard AC Sparta Praha Elite 06:51:14.8 00:10:00.7 38.88 

71. JOVANOVIČ Nebojsa AC Sparta Praha Elite 06:51:15.0 00:10:01.0 38.88 

72. BOUBAL Martin CK Windoor´s Příbram Elite 06:51:15.1 00:10:01.1 38.88 

73. RYBIN Volodymyr ISD Sport Donetsk Elite 06:51:15.3 00:10:01.3 38.88 

74. BÜRGEL Bastian Thüringer Energie Team U-23 06:51:16.3 00:10:02.3 38.87 

75. BARTKO Robert LKT Team Brandenburg Elite 06:51:33.8 00:10:19.8 38.85 

76. POLIEVKA Pavol Slovenský národný tím Elite 06:51:34.2 00:10:20.2 38.85 

77. MEIER Tino LKT Team Brandenburg U-23 06:51:35.2 00:10:21.2 38.85 

78. GRÜNDER Martin KED Bianchi Team Berlin U-23 06:52:43.3 00:11:29.3 38.74 

79. BENGSCH Robert KED Bianchi Team Berlin Elite 06:52:44.5 00:11:30.5 38.74 

Poslední 8. vítězství Jana Veselého (1923 

- 2003) v roce 1955 defi nitivně uzavřelo kapi-

tolu prvých, pro rozvoj naší silniční cyklistiky 

tolik významných deseti poválečných ročníků 

závodu. Bylo to bezpochyby období, kdy se 

závod těšil nesmírné popularitě nejen mezi 

samotnými závodníky, ale i ve skutečně široké 

obci sportovních příznivců.

Když jel Veselý v roce 1946 KARLOVY 

VARY poprvé, byl traťový rekord 8:22:17. 

z roku 1936 a do vínku nové éry čs. cyklis-

tiky zapsal tenkrát Veselý hned nový rekord 

8:18:46. Od té doby byl to jen Veselý, kdo 

smazával v kronice závodu rekordní časy, aby 

místo nich zapisoval nové. Dělalo to nakonec, 

v dnešní době neuvěřitelných, 46 minut.

Rekordman 
závodu P-KV-P
Osminásobný vítěz závodu 

Praha - Karlovy Vary - Praha 

byl v roce 2000 vyhlášen 

CYKLISTOU STOLETÍ.

Jan Veselý 

– rekordman závodu

1946 8:18:46 rekord tratě

1947 8:20:29

1948 8:06:47 rekord tratě

1949 8:28:35

1950 8:01:58 rekord tratě

1951 7:53:28 rekord tratě

1954 7:44:55 rekord tratě

1955 7:36:17 rekord tratě



20  |  www.cyklovary.cz  

Start / Cíl

341 m n. m.

3 km

303 m n. m.

2 km

333 m n. m.

1 km

317 m n. m.

���

���

���

���

�	
�	�

���

�
��

�	
�	�

�
��

�	
�	�

��
��

��
��

��
�	

�
	


�	�
�

������

�
��

�	
�	�

�

 !�

��
�

��
�	

�
	


�	�
�

�
��

�	
�	�

�"
	#

��
"��


$
��

�	
�

	

�	�

�

�
��

�	
�	�

�"
	#

��
"��


$
��

�	
�

	

�	�

�

��

Dojezd závodu Praha – Karlovy Vary – Praha 
(závodníci budou závěrečný žlutý okruh absolvovat dvakrát).
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článek z cyklistického magazínu Peloton
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STRAHOV – od nepaměti 

sportovci nazýván „Větrnou 

hůrkou“ byl v minulosti svěd-

kem nejedné sportovní, a často 

světově významné události. 

Byla to atletická dráha stadi-

onu, kde za účasti desetitisíců 

diváků posílal „za pokorou“ 

soupeře miláček národa – Emil 

Zátopek. Na Strahově 15.9.1951 

utvořil například světový re-

kord v hodinovce výkonem 

19.558 metrů (o 14 dní později 

v Houšťce vsadil famozních 

20.052 metrů – když 20 km 

uběhl za 59:51,8 – což byl světo-

vý rekord na dalších dlouhých 

14 let!)

Strahov zažil desítky meziná-

rodních fotbalových – též ligo-

vých – zápasů, motocyklových 

závodů… Několik nezapome-

nutelných Všesokolských sletů 

a stejně tak i světem obdivova-

ných Spartakiád...

Na Strahov však v minulosti 

neodmyslitelně patřili i CYK-

LISTÉ! Již v předválečné his-

torii naší cyklistiky šplhali ze 

smíchovské strany „nahoru 

k nebi“ v závodě „DO VRCHU 

HŘEBENKA“ slavná jména 

našeho sportu. K poválečné 

obnově této klasiky – tedy praž-

ské, došlo v roce 1960 a tento 

říjnový podnik se stal pevným 

datem cyklistických kalendářů 

na dlouhé roky… Jen namátkou 

vzpomeňme reprezentačních 

jmen: Štěbeták, Smíšek, „Jery“ 

Kříž, Zelenka, Kvapil, Žalou-

dek, Fojt, Javernig a dalších…

Strahov – byl i etapovými cíly 

několika ročníků ZÁVODU 

MÍRU. Vzpomeňme alespoň 

vítězů Čerepovče, Szozdy (2. 

Jiří Konečný) Ludwiga… Na 

okruzích „KOLEM STRAHO-

VA“ si o nominaci do družstva 

„ Varšavanů“ říkali – např. Do-

leček, Smolík, Laczo, Hasman 

a další…. 

Okruhy „KOLEM STRAHOVA“ 

patřívaly i mladým vyznavačům 

cyklistického sportu. Nezapo-

menutelné byly souboje poz-

dějších reprezentantů „Kuliho“ 

Krejčího s „Oskarem“ Řezáčem, 

„Bédy“ Smetany s „Ulfim“ – 

Volfem či Jirkou Zelenkou. Ti 

všichni a pochopitelně desítky 

a vlastně stovky dalších potvr-

zovali, že kilometry na Strahově 

a v jeho okolí silniční klasice 

„pasují“.

A tento sportovně cyklistický 

názor potvrdil i celý cyklistický 

svět absolvující na „Větrné hůr-

ce“ silniční MS 1981. Rok po 

OH v Moskvě si světový silni-

čářský výkvět dal dostaveníčko 

v Praze na Strahově! Vzhledem 

k této světově významné akci 

by neměla zapadnout jména 

strahovských mistrů světa!

V soutěži amatérů se šampionem 

po 187,6 km stal ve vítězném 

čase 4:47:05 (průměrná rychlost 

39,208 km/hod) Andrej Veder-

nikov (SSSR) – později působící 

v barvách příbramské cyklistiky. 

2. Rudy Rogiers – Belgie ve 

stejném čase a na 3. místě vítěz 

skupiny se ztrátou 48 s Gilbert 

Glaus – Švýcarsko. Ve stejném 

čase i nejlepší z našich – 13. Sva-

topluk Henke…

O den později „vyprodaný“ 

Strahov viděl 281 km dlouhou 

bitvu profesionálů (při MS 1969 

v Brně profíci nejeli!). V průběhu 

závodu diváky fascinoval svojí 

stíhačkou Bernard Hinault. Po 

7 hodinách, 21 minutách a 59 

vteřinách nadchl Strahov zá-

věrečným spurtem legendární 

Fredy Maertens z Belgie vítězící 

prům. rychlostí 38,2 km/hod. 2. 

dojel po spolupráci s Francesco 

Maserem (S.) Ital Giuseppe 

Saronni a 3. ve stejném čase Hi-

nanult (Fr.).

Cyklistický Strahov zažil své nej-

slavnější dny!

Letošní 19. září z pohledu historie 

kolečkářského sportu přinesl další 

velké okamžiky! O strahovskou 

cílovou pásku bojovali všichni ti, 

kteří dokázali zdolat 268 km dlou-

hou trať nejstaršího a nejdelšího 

profesionálního cyklistického 

závodu v ČR – cyklistického der-

by Praha – Karlovy Vary – Praha. 

Závod se letos, v obnovené tradici 

od roku 2006, jel po čtvrté jako 

64. ročník!

V příštím roce se pořadatelům 

podařilo u příležitosti jubilejního 

65. ročníku ve spolupráci s gene-

rálním partnerem fi rmou Physter 

Technology připravit všem domá-

cím příznivcům dárek v podobě 

povýšení do kategorie 1.1. UCI, 

což otevírá šanci přiblížit „obsa-

zenost“ startovního pole dnes již 

historickému strahovskému MS 

1981! Cyklisté držme si palce!

Komentátor MS 1981 

– stále Váš, byť stárnoucí 

– Jindřich Pulman

19. září 2009
64. „KARLOVY VARY“ s cílem 
na „Větrné hůrce“ – Strahově…

„Strahovské kriterium“ 1940-41 

za obrovského zájmu publika...

Foto: start a trhající se skupina

na spodním záběru lídr Rozvoda
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V letech 1940 a 1941 patřil mezi

 „STRAHOVSKÉ HVĚZDY“ kriteria 

SPARTY trojnásobný vítěz P-KV-P (1936 

– 38) legendární reprezentant SLÁVIE 

Otakar ROZVODA…

Dobovou atmosféru zachycují nejlépe 

historické řádky, ale především výstiž-

né fotografi e, na kterých nechybí další 

z velikánů našeho sportu jako Loos, 

Kříž, Vocetka, ale především tisícihlavé 

špalíry diváků, které zatím tehdejším 

aktérům můžeme závidět!

Jindřich Pulman

www.cyklovary.cz  |  23

Strahov 
se nejede
poprvé
Cyklisté si cestu na STRAHOV našli již ve 30. letech 
a později za velké divácké pozornosti 
i za protektorátu…

Otakar Rozvoda na trati „Okolo Strahova“ 

a v zajetí fanoušků (1940)
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Možná to zní nelogicky a na čes-

ké poměry nezvykle, ale slavný 

cyklistický závod profesionálů 

Praha – Karlovy Vary – Praha 

a cyklistika handicapovaných 

představují velmi úzce spolupra-

cující, doplňující se a pomáhající 

si subjekty.

Tato spolupráce, která by mohla 

být příkladem ideálního inte-

gračního procesu, potvrzuje 

známé a mnohokrát vyřčené 

pravidlo – „cyklistika je jenom 

jedna“.

Spolupráce manažera závodu 

P-KV-P Lubora Tesaře s handi-

capovanými cyklisty začala před 

pár lety. Tehdy Lubor vytvořil 

pro závod Českého poháru ex-

hibiční reprezentační tým České 

republiky, ve kterém startovali 

takové osobnosti jako Pavel Pa-

drnos, Tomáš Konečný a další.

A právě do tohoto týmu přizval 

i legendu cyklistiky handica-

povaných, několikanásobného 

paralympijského vítěze a mistra 

světa Jiřího Ježka.

Tím pádem došlo i ke spoluprá-

ci s trenérem Jirky, Viktorem 

Zapletalem, který je zároveň 

reprezentačním trenérem České 

republiky tělesně a zrakově han-

dicapovaných cyklistů. 

Pak už byl jen krůček k doho-

dě Lubora Tesaře s Viktorem 

Zapletalem, vytvořit v Praze 

na Strahově společný projekt 

„Dne cyklistiky“ v rámci závodu 

P-KV-P.

Zkušební ročník 2009 máme za 

sebou a podle četných ohlasů se 

jedná o krok správným směrem. 

Letos se v rámci doprovodného 

programu na Strahově jelo fi ná-

le DURATEC Českého poháru 

tandemů zrakově postižených 

cyklistů a exhibiční závod han-

dbike.

 

Pro rok 2010 pořadatelé připra-

vují opravdovou cyklistickou 

show. V rámci doprovodného 

programu závodu P-KV-P se 

totiž uskuteční Evropský pohár 

handicapovaných cyklistů zařa-

zený do nejvyšší kategorie UCI, 

P1. V Praze na Strahově tak 

přivítáme závodníky absolutní 

světové špičky cyklistiky handi-

capovaných v čele s kompletním 

reprezentačním týmem České 

republiky, kterému v žebříčku 

úspěšnosti národů přísluší vyni-

kající 4. místo na světě hned za 

týmy Velké Británie, Španělska, 

a Německa. 

Jedná se o opravdu obří podnik, 

je předpoklad, že do Prahy při-

jedou handicapovaní cyklisté 

nejenom z Evropy, ale z celého 

světa, kteří budou bojovat o cen-

né body UCI pro nominační 

kvótu pro paralympijské hry 

v Londýně 2012.

Jen pro ilustraci: předpokládá 

se, že se závodu EP zúčastní 200 

- 250 handicapovaných cyklistů, 

s nimi přijede přibližně 150 členů 

realizačních týmů a doprovodů, 

k závodu budou přizváni 2 klasi-

fi kátoři, 5 ofi ciálních rozhodčích 

UCI, technický delegát UCI 

a 2 dopingoví komisaři, atd.

Organizační zajištění, které za-

hrnuje vše od prezentace, pří-

jezdu, ubytování, stravování, 

propagace, atd. bude zajišťovat 

přibližně 20 členný realizační 

tým České asociace tělesně han-

dicapovaných sportovců, který 

bude velmi úzce spolupracovat 

s organizátory závodu P-KV-P.

Těšíme se s Vámi na setkání 

v Praze na Strahově 25. září 

2010, přijďte podpořit nejlepší 

světové handicapované cyk-

listy!

 Viktor Zapletal, ČATHS

Cyklistika handicapovaných 
a slavný závod 
Praha – Karlovy Vary - Praha
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„Pojeď s námi!“ je věta, která byla vy-
slovena při přesvědčování nejmenovaného 
handbikera, aby přestal neustále probírat 
svůj osud a začal, po těžkém úrazu, znovu 
žít. Mimochodem, dnes tento člověk pat-
ří ve sportu handicapovaných ke světové 
špičce... 

  
Znovu byla tato věta vyslovena při rozho-

voru a kávě s hercem Pavlem Novým. A pak 
už byl pouze krůček k nápadu: vytvořme 
slogan, pod kterým budou organizovány 
sportovní aktivity hadicapovaných - v rámci 
závodů a sportovních aktivit pro širokou 
veřejnost. 

  
„Pojeď s námi!“ tedy znamená, přestaň 

sedět doma a začni sportovat. Nezáleží na 
tom jakou máš nyní výkonnost či sportovní 
předpoklady. Budeme se vám snažit nabíd-
nout širokou škálu závodů, nejenom cyk-
listických, kde nezáleží na výsledném času, 
pořadí, medailích. Důležité bude, když v cíli 
závodu budete mít fajn pocit, budete se těšit 
na další a především - tato aktivita vás bude 
motivovat k pravidelnému sportování. 

  
Závody jsou pečlivě vybírány a jejich tra-

sy jsou uzpůsobeny k tomu, aby je mohli ab-
solvovat i handicapovaní sportovci. Pořádají 
je naši kamarádi a sportovní nadšenci - bu-
dou se těšit na vaši účast, počítat s ní a rádi 
vám pomůžou při případných nesnázích. 

  
Prostě - „POJEĎ S NÁMI!“ 

- sledujte www.caths.cz 
  

Pavel Nový, Viktor Zapletal, Jiří Ježek   

CO ZNAMENÁ - „POJEĎ S NÁMI!“ 
Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců
www.caths.cz

Autorka nápisu Pojeď s námi! Monika Krakovičová ápisu Pojeď s námi! Mono ikika Krakkovo ičová 
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„Eman“
Na tiskové konferenci před 

58.  mistrovtvím republiky 
v cyklokrosu (16. MČR) jsem 
byl seznámen prostřednictvím 
Mgr. Ivany Průchové z agentury 
Cyklistika s dopisem belgického 
příznivce cyklistiky. Dotazoval se 
v něm na jméno československé-
ho reprezentanta naší historicky 
prvé účasti, na v pořadí již 7. MS 
v cyklokrosu v Lucembursku 
(1956). Uváděl pouze příjmení 
Křivka.

Telegrafické údaje o jménu 
Josefa Křivky (historicky pře-
zdívaného „Eman“) jsem paní 
magistře poskytl hned na místě, 
ale bylo mi jasné, že údaje o jmé-
nu jednoho z velikánů české 
cyklistiky si zaslouží obšírnější 
ohlédnutí za jeho sportovním 
životem. Letošní „VARY“ jsou 
k tomu dobrou příležitostí.

Josef Křivka se narodil na 
Pardubicku (*1933) a traduje se, 
že byl sportovním objevem Jaro-
slava Krátkého ze Sezemic.

Ve své kariéře obléká barvy 
KČV Holice, VCHZ Synthesia 
Pardubice či Jiskry Rybitví. 
Úspěšně působil i v barvách 
UDA Praha (1957 mistr ČR 
družstva - ÚDA: Veselý, Klich, 
Kuneš, Švejda, Křivka).

Josef Křivka byl borcem, 
který na domácí mistrovské sil-
nici, přerval sérii osmi za sebou 
jdoucích titulů šampiona na 
silnici Jana Veselého - psal se rok 
1954. Při obhajobě titulu o rok 
později titul Veselého vrátil, aby 
získal 2. místo. Stříbro ze silnice 
připojil ještě v letech 1957 (1. 
Uhliarik), 1958 (1. Revay) a na-
posledy v r. 1962 (1. J. Kvapil)

Ve své oslnivé kariéře se 6x 
objevil na startu prestižního 
Závodu míru (1954-55 člen ví-
tězného družstva.

5. května 1955 vyhrál 4. eta-

pu Závodu míru Tábor - Karlovy 
Vary (215 km za 6:22:18 průměr-
ná rychlost 30,743 km).

Josef Křivka dokázal zvítě-
zit i na trati nejdelší a nejstarší 
domácí klasiky Praha - K. Vary - 
Praha 262 km v roce 1957 v čase 
7:52:27 hod. Ještě v r. 1961 vy-
bojoval za vítězným J. Kvapilem 
historicky ceněné 2. místo!

V krátkém překladu Křiv-
kovy sportovní kariery nelze 
přehlédnout jeho celkově 12. 
místo v ZM v r. 1959, či 2x druhé 
místo v etapách okolo Slovenska  
(založeno 1954).

„EMAN“ se v poválečném 
období pravidelně objevoval 
i v závodech za motorovými 
vodiči, kde ve sportovních archí-
vech jeho jméno nechybí v sou-
vislosti s 3.místem na mistrovství 
republiky za vítězným Karolem 
Menschyou a 2. Jiřím Páralem 
(v pováleč. období se MR za 
vodiči jelo poprvé 1954).

J. Křivka na silnici mnoho-
krát reprezentoval i v zahraničí. 
Startoval m. j. na etapách: Okolo 
Egypta či Okolo Anglie.

Za zmínku stojí i krátká cyk-
lotrasová kariéra Josefa Křivky 
(účast na MS 1956).

V předešlých řádcích bylo 
krátce vzpomenuto i Křivko-
vo vítězství na trati P-KV-P 
v r. 1957. Byl to jeden z neuvě-
řitelných výkonů dosavadních 
vítězů tohoto závodu!

Nakonec posuďte sami ze 
stránek dobového tisku.

„Eman“ - 
Josef Křivka
Další řádky by měly přinést oživení vzpomínek na muže, který na 
mistrovské silnici dokázal v poválečné Victorii přervat po 8 letech 
sérii titulů šampiona republiky Jana Veselého! V roce 1954 se silnič-
ním mistrem stal 21 letý Josef Křivka.

Josef Křivka po vítězném dojezdu 

etapy Závodu míru 1955 v Karlových 

Varech...

Josef Křivka vpravo kapitánem národního týmu na Závodu míru 

1959 - celkově dvanácté místo. Spolu s ním mnohonásobní 

účastníci P-KV-P - Janda, Fagala, Mareš, Renner a Rendl.
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Dnes si možná málokterý ze součas-

ných příznivců cyklistiky uvědomí 

příčiny a skutečnosti toho, že od září 

1989 se plných 16 let závod nepořá-

dal. Až v roce 2006 dokázali dneš-

ní pořadatelé historickou tradici 

obnovit! Důvody, ruku v ruce jdoucí 

společenské, generační. dopravní 

a fi nanční změny, byly asi v danné 

situaci nepřekonatelné!

Se zánikem tradice se však tehdejší 

cyklisté Sparty jen těžko smiřovali. 

A tak se ji snažili v roce 1992 alespoň 

připomenout. To dokládají i násle-

dující řádky.

Vyčerpání a únava v cíli jsou každý rok stejné...

Sparťané Josef Pivoda a Miroslav Pulman v cíli P-KV-P 1971 za 7:17:46 hod.
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Galerie 64. ročníku P-KV-P

Vozidlo ředitele závodu s časomírou

Závod handbiků

Zdravice legendy závodu pana Miloslava Loose

Závodníci před ostrým startem závodu

Cílová rovina na Strahově

Dcera pana Loose přebírá květiny z rukou ředitele závodu 
a posledních vítězů

Exhibice krasojízdy

Peloton na trati…

Technika 21. století…
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Oblečení P-KV-P 

V rámci rozsáhlejší prezentace a slu-

žeb závodu Praha Karlovy Vary Pra-

ha se organizátoři rozhodli vyrobit 

exklusivní sérii oblečení se značkou 

P-KV-P. Více informací naleznete na 

www.cyklovary.cz.

Cyklistický rám 

Duratec vs. P-KV-P

Bližší informace na stránkách výrob-

ce a partnera našeho závodu www.

duratec.eu.

Foto: Markéta Navrátilová
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Stylové cyklistické produkty P-KV-P

Při představení kolekce nových dresů a silničky v designu Praha - Karlovy Vary - Praha se ujali role modelů i František Raboň 

(v zeleném) a Ladislav Ferebauer.
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Itinerář, Itinerary, 25. září 2010

PRAHA – KARLOVY VARY – PRAHA  •  268,0 km
24.9.2010    15.00 - 19.30 ACREDITATION Praha - kancelář závodu
25.9.2010    09.00 PRESENTATION DES LES EQUIPES Praha - Zátopkova
25.9.2010    09.30 DÉPART - Praha - Strahov                 Praha - Zátopkova
25.9.2010    10.00 DÉPART - Středočeský kraj - okres Praha-Západ Středočeský kraj - okres Praha-Západ

ARRIVÉE - Praha - Strahov                 Praha - Zátopkova

ITINERÁŘ km 28 km/hod 32 km/hod
DÉPART Praha - Strahov - ulice Zátopkova - směr ulice Atletická 0,0 9:30 9:30

x Atletická vpravo 0,3 9:30 10:30
x rovně Vypich 3,3 9:37 11:30
x rovně Karlovarská 5,8 9:42 12:30
Středočeský kraj - okres Praha-Západ 7,6 9:46 15:30

ITINERÁŘ km 38 km/hod 42 km/hod
DÉPART - START Středočeský kraj - okres Praha-Západ 0,0 10:00 10:00

Hostivice z 1,1 10:01 10:01
Jeneč z 4,4 10:06 10:06
Unhošť z 10,6 10:16 10:15
Horní Bezděkov z 15,3 10:24 10:21
Lhota z 20,2 10:31 10:28
Žilina z 21,8 10:34 10:31
Kamenné Žehrovice z 25,2 10:39 10:35
Tuchlovice z 27,0 10:42 10:38
Stochov - Slovanka z 29,1 10:45 10:41
Nové Strašecí z 33,7 10:53 10:48
Řevničov z 42,4 11:06 11:00
Krušovice z 45,4 11:11 11:04
Krupá z 48,9 11:17 11:09
Hořesedly z 57,7 11:31 11:22
Hořovičky z 62,9 11:39 11:29
Petrohrad z 70,7 11:51 11:40
Lubenec z 78,4 12:03 11:51
Libkovice z 83,6 12:11 11:59
Bošov z 86,1 12:15 12:02

PRÉMIE VRCHAŘSKÁ 1, LIMIT 
20 MINUT

Bošov k 86,5 12:16 12:03

Německý Chloumek z 104,9 12:45 12:29
Javorná z 107,8 12:50 12:33
Hlinky z 112,6 12:57 12:40
Dražov z 114,5 13:00 12:43
Stanovice z 117,3 13:05 12:47
Březová z, most  ( !!! ) 121,5 13:11 12:53
Karlovy Vary z 125,5 13:17 12:59

PRÉMIE RYCHLOSTNÍ 1 rovně po hlavní 125,8 13:18 12:59
x vpravo ulice U Imperiálu 126,1 13:18 12:59
x rovně po hlavní ulice U Imperiálu 126,3 13:19 13:00
x vpravo ulice Libušina 127,2 13:20 13:01
x vpravo z hlavní ulice Pražská 127,4 13:20 13:01
x vpravo z hlavní K Letišti 129,2 13:23 13:04

PRÉMIE VRCHAŘSKÁ 2, LIMIT 
20 MINUT

rovně po hlavní  129,4 13:24 13:04

Olšová Vrata z 130,8 13:26 13:06

Trasa závodu 65. ročníku mezinárodního profesionálního cyklistického závodu
Praha - Karlovy Vary – Praha zařazeného do kategorie 1.1 UCI
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BUFET Z rovně po hlavní 131,7 13:27 13:07
areál Golf 132,3 13:28 13:08

BUFET K rovně po hlavní 132,6 13:29 13:09
Lubenec z 162,1 14:15 13:51
Petrohrad z 172,2 14:31 14:05
Hořovičky z 179,3 14:42 14:15
Hořosedly z 184,5 14:50 14:23
Krupá z 194,0 15:05 14:36
Krušovice z  197,2 15:10 14:41

PRÉMIE RYCHLOSTNÍ 2, LIMIT 
15 MINUT, BUFET Z

rovně po hlavní 198,8 15:13 14:43

BUFET K Řevničov z 199,4 15:14 14:44
Nové Strašecí z 207,6 15:27 14:56

PRÉMIE RYCHLOSTNÍ 3 rovně po hlavní ulice Palackého 208,4 15:28 14:57
Stochov - Slovanka z 213,5 15:36 15:04
Tuchlovice z 214,7 15:38 15:06
Kamenné Žehrovice z 217,3 15:42 15:10
Žilina z 220,5 15:47 15:14

PRÉMIE VRCHAŘSKÁ 3 rovně po hlavní 221,7 15:49 15:16
Lhota z 221,7 15:49 15:16
Dolní Bezděkov z 224,3 15:53 15:20
Horní Bezděkov z 226,4 15:56 15:23
Unhošť Amerika z 229,2 16:01 15:27
Unhošť z 230,3 16:03 15:28
Červený Újezd z 234,5 16:09 15:34
Chýně z 241,1 16:20 15:44
Chrášťany z 243,8 16:24 15:47

LIMIT 15 MINUT rovně po hlavní 245,9 16:27 15:50
Hlavní město Praha z 246,3 16:28 15:51
x rovně ulice Na Radosti 247,2 16:29 15:52
x rovně po hlavní ulice Plzeňská 249,5 16:33 15:56
x vlevo přes koleje , semafor, ulice Kukulova 250,4 16:34 15:57
x vpravo z hlavní ulice Podbělohorská 252,1 16:37 15:59

PRÉMIE VRCHAŘSKÁ 4 rovně ulice Podbělohorská 252,2 16:37 15:59
x vlevo ulice Spiritka ( !!! ) 253,2 16:39 16:01

NÁJEZD NA CÍLOVÝ OKRUH x vpravo ulice Zdíkovská 253,3 16:39 16:01
x vpravo ulice Libínská 253,7 16:39 16:01
x vlevo na hlavní ulice Pod stadiony 253,8 16:40 16:02
x rovně na hlavní ulice Vaníčkova 255,0 16:41 16:03
x vpravo po hlavní ulice Vaníčkova 255,1 16:42 16:03
x rovně po hlavní ul.Vaníčkova - Strahovský stadion 255,4 16:42 16:04
x vlevo z hlavní Diskařská 256,2 16:43 16:05
x vlevo z hlavní Strahovský areál 256,6 16:44 16:06
vpravo do ulice Zátopkova 256,8 16:44 16:06

PRÉMIE RYCHLOSTNÍ 4, CÍLOVÝ 
OKRUH I.

rovně ulice Zátopkova 257,0 16:45 16:06

x vpravo na hlavní Atletická 257,2 16:45 16:06
x rovně z hlavní ulice Spiritka 257,9 16:46 16:07
x vlevo po hlavní ulice Spiritka 258,1 16:46 16:08
x vlevo ulice Zdíkovská 258,7 16:47 16:09
x vpravo ulice Libínská 259,1 16:48 16:09
x vlevo na hlavní ulice Pod stadiony 259,2 16:48 16:09
x rovně na hlavní ulice Vaníčkova 260,4 16:50 16:11
x vpravo po hlavní ulice Vaníčkova 260,5 16:50 16:11
x rovně po hlavní ul.Vaníčkova - Strahovský stadion 260,8 16:50 16:11
x vlevo z hlavní Diskařská 261,6 16:52 16:13
x vlevo z hlavní Strahovský areál 262,0 16:52 16:13
vpravo do ulice Zátopkova 262,2 16:53 16:13

CÍLOVÝ OKRUH II. rovně ulice Zátopkova 262,4 16:53 16:14
x vpravo na hlavní Atletická 262,6 16:53 16:14
x rovně z hlavní ulice Spiritka 263,3 16:54 16:15
x vlevo po hlavní ulice Spiritka 263,5 16:55 16:15
x vlevo ulice Zdíkovská 264,1 16:56 16:16
x vpravo ulice Libínská 264,5 16:56 16:17
x vlevo na hlavní ulice Podbělohorská 264,6 16:56 16:17
x vlevo na hlavní ulice Pod stadiony 265,8 16:58 16:19
x rovně na hlavní ulice Vaníčkova 265,9 16:58 16:19
x vpravo po hlavní ulice Vaníčkova 266,0 16:59 16:19
x rovně po hlavní ul.Vaníčkova - Strahovský stadion 267,0 17:00 16:20
x vlevo z hlavní Diskařská 267,4 17:01 16:21
x vlevo z hlavní Strahovský areál 267,6 17:01 16:21
vpravo do ulice Zátopkova 267,8 17:01 16:21

ARRIVÉE - CÍL rovně ulice Zátopkova 268,0 17:02 16:22
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