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Závod sám sleduje též cíle 

propagační 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.

N
ovodobá historie nejstarší české 

silničářské klasiky PKVP završí 20. 

září svoji třetí kapitolu.

Organizační tým, obohacený o pracně zís-

kávané zkušenosti dvou předchozích ročníků 

s pořadovými čísly 61 a 62, i letos pracoval 

s řadou novinek. Některé z nich by se měly stát 

tradicí, jiné snad pouze dočasnou změnou. 

Oproti tradici se konání závodu posouvá až na 

zářijovou sobotu 20. 9. 2008, ale jistotou, která 

jistě potěší příznivce cyklistiky, je skutečnost, 

že cílové okamžiky budou aktéry i diváky 

opět prožívány v historicky ceněné lokalitě na 

HRADČANSKÉM NÁMĚSTÍ.

Tam se závodníci oproti minulému roč-

níku (2007) dostanou pozměněnou cílovou 

pasáží. Po sjezdu ze Strahova na Dlabačov, 

zamíří vlevo Keplerovou ulicí na křižovatku 

U Brusnice, a tady vpravo do prostoru západ-

ní části Hradčanského náměstí a točíce se po 

něm po pravé ruce do cílového oblouku v nej-

vyšší a nejzápadnější části náměstí…

Zde je nutno připomenout enormní snahu 

pořadatelů nalézt defi nitivní podobu závěreč-

ných km a metrů závodu, s jasnou perspekti-

vou vzniku novodobých tabulek rekordů na 

262 km dlouhé trati…

CYKLISTICKÝ SVĚT má své uctívané 

klasiky – právem nazývané pilíři každoroč-

ních kalendářů. Mnohé z nich vznikly i před 

více než 100 lety! Připomeňme LUTYCH 

– BASTOGNE – LUTYCH 1892 (262 km), 

legendární PAŘÍŽ – ROUBAIX 1896 (259,5 

km), KOLEM LOMBARDIE 1905 (242 km), 

MILÁN – SAN REMO 1907 (298 km), či KO-

LEM FLANDEN „až“ 1913 (264 km) …

ČESKÁ CYKLISTIKA (v současnosti 

s tímto jediným silničním závodem v kalen-

dáři UCI) má tedy letos již TŘIAŠEDESÁTÝ 

ROČNÍK SVÉ NEJSTARŠÍ KLASIKY!  Její 

první ročník závodníci absolvovali 21. srpna 

1921. Do roku 1989 bylo pořádáno celkem 60 

ROČNÍKŮ.

Potřetí ...
NOVODOBÁ HISTORIE NEJSTARŠÍ ČESKÉ SILNIČÁŘSKÉ KLASIKY PKVP ZAVRŠÍ 20. ZÁŘÍ SVOJI TŘETÍ KAPITOLU.

Po šestnácti leté odmlce se zásluhou 

současných pořadatelů kola roztočila znovu 

v roce 2006. Letošní ročník bude TŘETÍM 

obnoveným ročníkem historie závodu „PRA-

HA – KARLOVY VARY – PRAHA“! Vítězství 

na 262 km dlouhé trati možná zůstane his-

toricky nepřehlédnutější než titul silničního 

šampióna…

A právě tohoto faktu si byl před novináři 

plně vědom i zatím poslední vítěz – exšampion 

republiky Stanislav Kozubek z PSK WHIRL-

POOL (2007).
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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

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

Listiny vítězů

■ 1921
Josef Proda Procházka

■ 1923, 1925, 1926
Karel Červenka

■ 1931, 1932, 1933
Karel Frič

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

Jan Veselý
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rok jméno vítěze team vítězný čas poznámka

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

■ 1936, 1937, 1938
Otakar Rozvoda

■ 2007
Stanislav Kozubek

■ 2006
Matija Kvasina

■ 1961, 1962, 1964
Jaroslav Kvapil
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U
ž nejméně rok před šedesátiletým 

jubileem nejstarší československé 

silničářské klasiky Praha – Karlovy 

Vary – Praha se na různých úrovních hovořilo 

o tom, jak nejlépe a nejdůstojněji oslavit toto 

pro celou naší tělovýchovu významné datum. 

Dokonce padaly návrhy na pozvání superkon-

kurence ze zahraničí, na vystoupení legendy 

závodu Jana Veselého na televizní obrazovce 

a podobně.

Nakonec však „Vary“ odešly 9. září do 

důchodu jako ten nejméně oblíbený spolu-

pracovník… Vždyť nebyly uvedeny ani ve 

svazovém materiálu významných domácích 

soutěží! Navíc nemají právě růžovou vyhlídku 

na pořádání dalších ročníků údajně a snad 

především vzhledem k rostoucímu autopro-

vozu a tím rostoucí možnosti nehody. Ale 

dokázal by někdo připomenout při tomto zá-

vodě nehodu 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 kámen ze srdce 

– ubude kus práce ve prospěch naší silniční 

cyklistiky. S poklidem a novou silou budou 

moci hovořit o důležitosti rozvoje masového 

sportu (bez kol a závodů?) o nutnosti uznání 

práce druhých (většinou dobrovolné) a v ne-

poslední 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 ne-

chat 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 polovinu trati (až 

na obrátku), která našemu Honzovi přinesla 

v minulosti tolik slávy a úspěchů.

Z původního počtu 163 přihlášených jezd-

ců se na startovní pokyn obou legend světové-

ho peletonu vydalo vstříc 250,5 km nakonec 

jen 112 závodníků. Mezi nimi poprvé v his-

torii i pětice reprezentantů (byť juniorských) 

SSSR. Závod musel být pro rekonstrukce ulic 

pod Spartou zkrácen a měl cíl na třídě Čs. 

armády v Dejvicích.

V novinářských hodnoceních soutěže se 

autoři jednoznačně shodovali v názoru, že 

šlo o více než bojovný ročník. Útok totiž za-

čal bezprostředně po startu. Jeho aktéry byla 

sedmička Krejčí, Lysoň, R. Čermák, Slaník, 

Rubáš, Olešek a pár kilometrů i Tesař. Ještě 

Řevničovem projížděla vpředu šestice, ale 

zezadu letělo třicet dalších (zbytek pelotonu 

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, Konečný, Vašek, J. Jonák, 

P. Klouček, Elsnic), čelo však bylo pozorné. 

Ulicemi Karlových Varů ujížděla vedoucí 

skupina pohromadě, na 131. km se dívala na 

záda premiantům (1. Pekárek, 2. Kouřil, 3. M. 

Kaňkovský).

Po prémii stálo v cestě nejtěžší stoupání, 

pověstná Panorámka. A tady jsme i letos vi-

děli, kolik příznivců náš nejstarší závod má! 

Povzbuzení hrdinům závodu se stalo vše-

cyklistickou poutí, neorganizovanou cílovou 

jízdou vyznavačů krásy našeho 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 pětadva-

cítka 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 tradičně „diváckým“ 

Řevničovem (mimochodem – komise mládeže 

MNV vydala k jubileu vlastní cyklostylovanou 

pozvánku!), 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 nejdříve vyrazil zkušený Šťastný, jel 

doslova jako k ohni a dokázal se dotáhnout 

do čela! Krátce po něm se o podobný kousek 

pokusil Z. Fiala, ale metry rozdílu se jen prota-

hovaly. Všechno z okna doprovodného vozidla 

sledoval slušovický trenér Matějka, kterému 

bylo záhy jasné, že bez jeho pomoci to asi jeho 

jezdec nedokáže. Proto přišel pokyn a z ve-

doucí skupinky začal vyčkávat 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 Vopálka. 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 slušovického 

borce. Prý na počest narozenin manželky.

Ze startujících dokončilo 61 závodníků 

(vzdali mj. Křen, Lom, Regec, Novosad, J. 

Nazarej).

60. ročník 1989 měl být oslavou pro celou 

ČESKOSLOVENSKOU TĚLOVÝCHOVU! 

Ale… nepřehlédnutelným a právem oslavo-

vaným se stal pouze vítězný výkon jednoho 

z nejúspěšnějších jezdců „novodobé karlovar-

ské historie“ OTAKARA FIALY!

V cíli závodu nikdo netušil, že dalšího 

pokračování tradice se cyklisté dočkají až po 

16-ti sezonách v roce 2006.

60. ročník, 9. 9. 1989

DO DŮCHODU BEZ POCTY

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. Vopálka (Slušovice) 

 4:46 min

7. Sádlo (Dukla Praha)

8. P. Klouček (Ml. Boleslav)

9. Pekárek (RH Plzeň)

10. Konečný (Dukla Brno)

 všichni 5:59

IMPULS doprava 300x150.indd 1 31.7.2008 11:43:25



Můžete je prosit, můžete na ně troubit, můžete jim spílat, ale to je tak všechno, co s tím můžete dělat. Mají své tempo a vám nezbývá, 
než se na situaci dívat optimisticky. Zapněte rádio, nalaďte Impuls a hned víte kudy dál, protože kromě skvělé hudby pro vás máme 
připravenou spoustu užitečných dopravních informací. Dvakrát za hodinu informace o problémových silnicích, praktické rady a spoustu dalšího.

IMPULS doprava 300x150.indd 1 31.7.2008 11:43:25
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61. ročník, 17.9.2006
Nejdůležitější 

momenty a kilometry 

závodu

O
d roku 1921 cyklisté zkoušeli jaké to 

je nejen přežít, ale také bojovat o ví-

tězství v krutém závodě na trati mezi 

Prahou a Karlovými Vary. Původně 261,2 km 

dlouhý jednorázový závod pořádala pražská 

Sparta. Nucené přestávky si vynutily většinou 

jen historické souvislosti, ale v roce 1989 se 

zdálo, že je slavnému podniku konec. A vše 

tomu nasvědčovalo ještě před pár lety.

Vzkříšení závodu mají na svědomí cyklisté 

z klubu SK Neumětel. Obnovit ho chtěli už 

dlouho, díky pomoci partnerů se jim to letos 

konečně podařilo. Kromě shánění fi nančních 

prostředků si ale také mezinárodně zaregis-

trovali logo jako ochrannou známku. Jestli 

se Vám zdá písmo okolo postavičky cyklisty 

poněkud archaické, pak vězte, že navazuje na 

tradici. Je upraveno podle plakátu z prvního 

ročníku závodu.

Trať doznala oproti začátkům drobných změn. 

V současnosti měří 262 kilometry. Vede Pra-

hou a dalšími třemi kraji. Středočeským, Ús-

teckým a Karlovarským. Na trati jsou umístěny 

tři atraktivní prémie a čtyři časové limity. Kdo 

bude v Bošově, na Panorámce v Karlových Va-

rech, v Krušovicích a na začátku Prahy ztrácet 

na vedoucího závodníka více než 20 minut, pro 

toho závod končí.

km 0/-262 ■ Cyklisté absolutně nedbali ki-

lometráže, kterou měli před sebou. Hned po 

ostrém startu vyrazila vpřed 6členná skupina 

uprchlíků. Jejich únik sice neměl dlouhého 

trvání, zato inspiroval ostatní soupeře, aby 

se pokoušeli o totéž.

km 6/-256 ■ Velmi aktivně si počínali čtyři 

cyklisté. Tomáš Hrubý a Zdeněk Křížek ze 

Sparty, Roman Broniš z reprezentace Sloven-

ska a Slovinec Andrej Omulec ujeli zbytku 

pole pelotonu a neustále zvyšovali svůj ná-

skok. Peloton dlouho ztrácel kolem 2:30 min 

na vedoucí uprchlíky.

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

11.  KOVÁČ Maroš

12.  BRONIŠ Roman

13.  ŠUBRT Pavel

14.  RIŠKA Martin

15.  PUČELÍK Petr
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projel Chorvat Matija Kvasina za slovinské 

Ptuje, následovaný Slovákem Bronišem 

a krajanem Miholjevičem.

km 200/-62 ■ V zatáčkách v Řevničově a ná-

sledných stoupáních čelní skupina neustále 

zrychlovala tempo. Průměr se pohyboval ko-

lem nejrychlejšího propočtu, tedy 40 km/h.

km 215/-47 ■ Skupina třinácti uprchlíků 

měla náskok na hlavní pole 1:05. Vše se při-

pravovalo na závěrečný souboj, ale peloton 

začal ztrátu snižovat. Vedoucí skupina ovšem 

nepřipustila jakékoliv komplikace a udržo-

vala vysoké tempo. Neustále se objevovaly 

pokusy o úniky, pokaždé v nich měla zastou-

pení slovinská stáj Perutnina Ptuj. Z Čechů 

byli v popředí Petr Benčík z Whirlpoolu, 

Martin Hebík ze Sparty, Michal Přecechtěl 

z týmu Svorada XCR, Milan Kadlec z praž-

ské Dukly a Lubor Tesař v reprezentačním 

dresu.

km 242/-20 ■ Lubor Tesař nastoupil před hra-

nicemi Prahy. Spolu s ním se vydal do úniku 

slovenský reprezentant Maroš Kováč a Chorvat 

Rogina z Ptuje. Tento nástup ale ještě nevyšel, 

pronásledovatelé je pohltili; Kováč a Rogina 

nechtěli střídat.

km 256/-6 ■ Tesař provokuje další únik a trhá 

skupinu. Pokouší se nastoupit, ale soupeři 

z Ptuje se ho drží.

km 261,5/-0,5 ■ Odbočka značící nájezd na 

parkoviště u stadiónu Sparty zaskočila vedoucí 

skupinku. Cyklisté museli brzdit a těžil z toho 

vzadu jedoucí Chorvat Matija Kvasina z Ptuje. 

Rozhodujících pár metrů náskoku udržel až 

do cíle, kterým Kvasina projel o 3,5 sekundy 

před Luborem Tesařem, o necelých 6 sekund 

za vítězem byl na pásce Petr Benčík.

Ján Svorada svůj poslední silniční závod v ka-

riéře nedokončil. Profesionál ověnčený 80 

vítězstvími, z toho třemi v etapách na Tour 

de France, vzdal při stoupání na Panorámce 

v Karlových Varech.

km 55,8/-206,2 ■ První železniční přejezd 

znamenal dočasný konec pro ujetou skupinu. 

Za obcí Krupá šly nekompromisně dolů zá-

vory a čtveřice cyklistů musela počkat přesně 

do chvíle, než ji dostihl peloton. Rozhodčí 

hlavní pole pozdrželi, takže ani zásah vyšší 

železničářské moci vedoucí kvartet o náskok 

nepřipravil.

km 93,1/-168,9 – Prémie Bošov ■ Nejaktiv-

nějším ze čtveřice uprchlíků byl Slovák Bro-

niš. V Bošově vyhrál před Hrubým a Omul-

cem, čtvrtý projel vrchařskou prémií Křížek. 

Cestou z kopce do Karlových Varů čtveřice 

rozhodně neodpočívala, ani ve stoupáních se 

nijak nešetřila.

km 128,3/-133,7 – Prémie Panorámka, Kar-

lovy Vary ■ Diváci obsypali trať v Karlových 

Varech a zvláště prémii na Panorámce. Broniš, 

Křížek a Omulec jí projeli právě v tomto po-

řadí. Broniš si díky fi nálnímu nástupu a ná-

slednému prvenství dojel podle tradice i pro 

značkové hodinky Omega za několik desítek 

tisíc korun. V kopci ztrácel Sparťan Hrubý, ale 

zbylá trojice na něj takticky počkala.

km 131/-131 ■ Po polovině ujeté vzdálenosti 

začal tvrdě pracovat i peloton. Náskok uprch-

líků se v jednu chvíli ztenčil na 2:25, ale poté, 

co zeslábl neobvyklý východní vítr vanoucí 

při zpáteční cestě proti cyklistům, náskok opět 

vzrostl až na 4:25.

km 175/-87 ■ Z vedoucí skupiny odpadl 

Hrubý, náskok uprchlíků na peloton se snížil 

na 2:10.

km 184/-78 ■ Vedoucí trojice se zúžila na 

dvojici. Odpadl Sparťan Křížek, zůstali Omu-

lec a Broniš. O čtyři kilometry později dojela 

Křížka první ze tří skupin hlavního pole.

km 190/-72 ■ Skončil únik, který trval od 

šestého kilometru. První skupina pelotonu 

dojela Omulce a Broniše a osvobodila je po 

184 kilometrech z osamění.

km 198,7/-63,3 – Prémie Krušovice ■ Na 

třetím bonifikovaném místě už do kopce 

spurtovala silná 13členná skupina. První jí 

NAPROSTÁ NOVINKA 
V ČESKÉ REPUBLICE

UŠETŘETE SI ČAS NA AKLIMATIZACI A PROBLÉMY 

S VYSOKOHORSKOU NEMOCÍ PŘI VAŠICH EXPEDICÍCH DO HOR !!!

INVESTUJETE SPOUSTU ČASU A PROSTŘEDKŮ, ABYSTE SE 

DOSTALI NA VÁŠ VYTOUŽENÝ VRCHOL A MÍSTO TOHO VÁM POBYT 

NARUŠÍ VYSOKOHORSKÁ NEMOC?

INVESTUJTE TROCHU ČASU A PROSTŘEDKŮ DO PŘÍPRAVY, TY SE 

VÁM V PRŮBĚHU VAŠÍ EXPEDICE MNOHONÁSOBNĚ VRÁTÍ !!!

AKLIMATIZUJTE SE NA VYSOKOU NADMOŘSKOU VÝŠKU U NÁS, 

OBJEVTE KOUZLO IHT TRÉNINKU PŘI RELAXACI V PŘÍJEMNÉM 

MASÁŽNÍM KŘESLE.

POUHÁ 1 HODINA (BEZ FYZICKÉ ZÁTĚŽE) 4 - 5x TÝDNĚ PO DOBU 

3 AŽ 6 TÝDNŮ - EFEKT STEJNÝ JAKO PŘI TRÉNINKOVÉM KEMPU 

VYSOKO V HORÁCH !!!

RYCHLÉ ZLEPŠENÍ VAŠEHO FYZICKÉHO I PSYCHICKÉHO STAVU, 

POZITIVNÍ VLIV NA SPOUSTU DALŠÍCH NEDUHŮ: REDUKCE 

TĚLESNÉ HMOTNOSTI, SNÍŽENÍ CELKOVÉHO STRESU A ÚNAVY, 

SNÍŽENÍ KREVNÍHO TLAKU, POSÍLENÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU, 

ZPOMALENÍ PROCESU STÁRNUTÍ, PREVENCE (ZMÍRNĚNÍ) 

CHRONICKÝCH A DEGENERATIVNÍCH ONEMOCNĚNÍ - 

ALZHEIMEROVA CHOROBA, NÁDORY, ASTMA, CUKROVKA, atd.).

www.sportcycling.eu

www.vysokohorskytrenink.cz

adresa Vašeho nového a silnějšího JÁ je:

SPORT CYCLING s.r.o.

Grafi cká ulice 22, 150 00 Praha 5

VYSOKOHORSKÝ TRÉNINKVYSOKOHORSKÝ TRÉNINK
PRO KAŽDÉHO V PRAZE !!!PRO KAŽDÉHO V PRAZE !!!
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62. ročník, 15.9.2007

Z
atím poslední závod historie odstar-

tovalo 123 závodníků s licencemi 

9 národních svazů. Peloton tvořilo 

12 českých a 11 zahraničních týmů a výbě-

rů…

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 Di-

vadelním náměstí (126. km) vyhrává Polák 

Kiendys. Na povzbuzování diváků nejlépe 

reaguje reprezentant – olympionik Milan 

Kadlec z Dukly Praha, který vítězí v tajné 

prémii v polovině trati na 131. km a elegantně 

získává prvenství na PANORÁMCE podtr-

žené ziskem hodinek OMEGA v hodnotě 87 

tis. korun… 

Stopky rozhodčích na vrcholu zazname-

návají vedoucí jedenáctičlenné skupině náskok 

na hranici 1 min před druhou dvanáctkou 

nejbližších pronásledovatelů! Hlavní, nejpo-

četnější skupina ztrácí podstatně více! Na vr-

chol Panorámky ji přivádí legendární bojovník 

s osudem JIŘÍ JEŽEK…

Na 167. km se obě vedoucí formace po 

87 km dlouhém úniku spojují a špici závodu 

tvoří 22 cyklistů.

75 km před cílem útočí tři Češi a trojice 

Němců. Na prémii v Krušovicích je z nich 

nejrychlejší Martin Hačecký před Němcem 

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 Ko-

zubek, 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 násled-

ném 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 slun-

cem zalitém Hradčanském náměstí jako 62. 

vítěz maratonu PRAHA – KARLOVY VARY 

– PRAHA!

46 sekund zpět zůstává Němec Roger 

Kluge a o 1 minutu a 46 sekund zpět přijíždí 

mladičký Martin Hačecký z Dukly Praha.

I díky Vám pokračovala dvaašedesátiletá 

tradice…

◉  pokračovala dvaašedesátým ročníkem tradi-

ce náročné klasiky.

◉  se v Česku jel závod mezinárodního kalen-

dáře kategorie 1.2 UCI.

◉  soupeřilo na trati třiadvacet českých i zahra-

ničních týmů a výběrů.

◉  automobily ten den respektovaly 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 kolonád v Karlo-

vých Varech.

◉  ti úspěšní proťali cíl v srdci české státnosti 

– na Hradčanském náměstí.

◉  zvítězil český cyklista z domácí stáje a vydělal 

si 100 000 korun.

◉  prvních sedm cyklistů prolétlo trať průměr-

nou rychlostí 40,5 km/h.

◉  závod přilákal k trati tisíce diváků.

◉  náročné stoupání na Panorámku si vyzkou-

šeli také hobíci.

◉  na Hradčanském náměstí byl nejeden Veselý 

senior.

◉  šlapaly nejen cyklistické legendy 262 kilome-

try ve štafetách na rotopedech.

◉  závod popularizuje silniční cyklistiku v Čes-

ku.

◉  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 v roce 2008 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.

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

11. PŘECECHTĚL Michal

12. KROTKÝ Rostislav

13. KIENDYS Tomasz

14. GREWE Jens

15. PAPSTEIN Björn
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Získal celkem 26 titulů mistra Republiky. 

Z toho:

9  na silnici v soutěži  jednotlivců (1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 

1953, 1955)

8 v závodě do vrchu (1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952)

3 na silnici v soutěži družstev (1952, 1953, 1954)

2 v silničním etapovém závodě (1953, 1955)

2 v teréním závodě jednotlivců (1953, 1954)

2 ve stíhacím závodě jednotlivců, čtyřkilometrová dráha (1948, 1951)

Závod Praha – Karlovy Vary – Praha byl mistrovstvím ČSR jako jediný závod 

v roce 1946. V seriálu mistrovství republiky byl zařazen v roce 1947, 1948, 

1949 a naposledy 1953.

S výjimkou třiapadesátého roku zvítězil vždy Jan Veselý!

REKORDNÍ LISTINA 
JANA VESELÉHO: 

Statistika přehledu úspěchů Veselého 

by však nemohla být v žádném případě úplná 

bez uvedení karlovarských zisků.

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

REKORDMAN ZÁVODU JAN VESELÝ
Již poslední 8. vítězství Jana Veselého 

1955 († únor 2003 – nedožité osmdesáti-
ny) defi nitivně uzavřelo kapitolu 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.

Dnes je všeobecně známo, že největší 
hrdina této soutěže je Jan Veselý, o dva roky 
později (1957) po rozporech s tehdejším 
vedením naší cyklistiky a po ze zdravot-
ních důvodů nedokončeném X. jubilejním 
ročníku Závodu míru nespravedlivě zbaven 
titulu Zasloužilý mistr sportu, jako by se 
v té době zapomnělo na všechny jeho lid-
ské zásluhy i sportovní triumfy. Trvalo až 
do roku 1965 – než mu byl titul Zasloužilý 
mistr sportu navrácen a výjimečnost jeho 
sportovní osobnosti opět začala sloužit jako 
vzor především naší mládeži!

To, co Jan Veselý v cyklistice dokázal, 
bude v její historii trvale zapsáno zlatým 
písmem. Největším důkazem jeho výkon-
nosti a popularity bylo umístění na 3. místě 
(!) v anketě „O NEJLEPŠÍHO CYKLISTU 
STOLETÍ“, pořádané u příležitosti 100 let 
čs. cyklistiky v roce 1983 a vyhlášení„CYK-
LISTOU TISÍCILETÍ“ v roce 2000.

A protože předešlé řádky a kapitoly 
měly především hovořit o závodě Praha 
– Karlovy Vary – Praha, tečku za prvými 
deseti poválečnými léty soutěže uzavřeme 
přehledem rekordmanské činnosti Jana 
Veselého.

Když jel Veselý v roce 1946 KARLOVY 
VARY poprvé, byl traťový rekord 8:22:17, 2 
hod. z roku 1936. A do vínku nové éry čs. 
cyklistiky zapsal tenkrát Veselý nový rekord 
8:18:46 hod. Od té doby byl to jen Veselý, 
který smazával v kronice závodu rekordní 
časy, aby místo nich zapisoval nové. Dělalo 
to celkem 46 minut!
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ŘAZENÍ VOZIDEL V KONVOJI ZÁVODU

Sanitka Doprovodný vůz

ENQUEUING VEHICLES IN CONVOY RACE



PRŮJEZDOVÝ PLÁN PRAHY
CITI RACE COURSE MAP PRAHA

START
CÍL

LIMIT
PASSAGE PRAHA

START
0 km



PRŮJEZDOVÝ PLÁN KARLOVÝCH VARŮ
CITI RACE COURSE MAP KARLOVY VARY

PRÉMIE 
KARLOVARSKÝ KRAJ

BUFET

PRÉMIE T-DESIGN

PRÉMIE PANORÁMKA, BOR

LIMIT, PASSAGE
KARLOVY VARY
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NEVYHRÁL…
20. 7. 2008 NÁS NÁHLE V 62 LETECH OPUSTIL JIŘÍ ZELENKA – POPULÁRNÍ „ZELÍ“.

Jiří Zelenka *8.1.1946   †20.7.2008
Kariéra:
  AZKG (1962 -65)
 Dukla Brno (1965 – 67)
 AZKG (1967 – 72)
 KOVO (1972 – 76)
Úspěchy:
 1964 etapa Okolo Slovenska
  1968 etapa Závod míru Karviná
 1968 etapa Kolem Irska
  1970 etapa Okolo Jugoslávie
 1970 etapa Milk Race
  1967 MR jednotlivců 4. místo
  1972 MR družstva 2. místo
m.j. účast na závodu 
Okolo Mexica atd.

Uprostřed Jiří Zelenka, jeden z nejúspěšnějších reprezentantů pražské cyklistiky (1973). 
PKVP 1. Hansen (Dánsko), 2. Zelenka (Kovo), 3. Bucháček (Loko Č. Třebová) - 6:57:35 hod.
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„VARŠAVAN“
POVÍDKA O JIŘÍM ZELENKOVI ZE „ŠUPLÍKU“ JINDŘICHA PULMANA

„T
ak už je nominováno!“ volal na 
mne, skloněný pod okénkem no-
vinového stánku, starý Kalvoda, 

když jsem u něho jako každé ráno kupoval 
noviny a nezbytnou krabičku cigaret. Jeho 
stánek byl přilepen pod lípou, na rohu uli-
ce, jen pár metrů od stanice tramvaje a tak 
nebylo možno se mu vyhnout a ještě před 
otevřením novin nevyslechnout Kalvodovy 
sportovní informace.

Rychle jsem, na nepříliš vábně vypada-
jící talířek, vysypal v drobných požadovaný 
obnos. Potom již v běhu, za do stanice dojíž-
dějící osmnáctkou, padl můj pohled na první 
stránku „Československého sportu“. „Na 
letošní Závod míru se čtyřmi nováčky“ stálo 
tam palcovým titulkem. V nabité tramvaji 

jsem nalezl volnější místečko v pravém rohu 
zadní plošiny a již jsem četl stručné charak-
teristiky těch, kteří v příštích dnech ponesou 
reprezentační trikot s naší trikolórou. V šes-
tici nominovaných svítilo – alespoň mně to 
tak připadalo, jméno Karla Červenky, kluka, 
který touto nominací proslavil vlastně celou 
naši smíchovskou továrnu.

„Karla znám moc dobře, já i celá naše 
parta, kde před odchodem na vojnu makal. 
Byl to od přírody fešák a silák k tomu, moc 
toho sice nikdy nenamluvil, ale jeho snědé, 
silné ruce se práce nikdy nebály. Patřil mezi 
nejlepší mladé instalatéry, kteří se v naší fab-
rice vyučili a i na provozu, kde ho přidělili do 
naší party, uměl pořádně máknout. No a když 
jsme se dozvěděli, vlastně s tím přišla svači-

nářka Jiřina, že závodí za Pragovku na kole, 
rozhodl brigadýr Pepek Šejna, že na „něj“ 
musíme na Viktorku – teda na cyklistickou 
dráhu do Strašnic vyrazit. „Ať víme, jak na 
tom mladej je…“

Tak jsme šli a od té doby jsme mu vlastně 
nepřestali fandit. Byla to tenkrát Velká cena 
v bodovačce na 100 kol. Na startovní listině 
jména samých kanónů, která jsme znali, hlav-
ně tedy ze stránek novin, jako reprezentanty. 
Karel si nás všiml až ve chvíli, kdy Jiřina těsně 
po startu – ještě v neutrálním kole – začala 
hlasitě fandit. Museli jsme ji okřiknout, pro-
tože na tribuně „zaplněné“ asi 50 diváky jsme 
byli hned středem pozornosti. Jestli to bylo 
tím, že o nás Karel věděl, nebo ne, to dnes 
neřeknu, ale válel! Na stupních vítězů stál 
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potom vlevo do brány stadionu. Na svých 
místech jsme stáli již dlouhé minuty před 
příjezdem prvních doprovodných vozidel, 
ale hned za nimi jsme zahlédli vedoucí troji-
ci, tam ale Karel nebyl! Nám to však snad ani 
nevadilo, protože pár metrů za vedoucími 
jezdci jelo hlavní pole – já vím, říká se mu pe-
loton – a tam jsme ho viděli, vlastně nejdřív 
jsme viděli jeho svítivě červenou přilbu. Ta-
kovou, kterou vozil jenom on! „Karle, Karle“, 

řvali jsme jako pominutí a už jsme běželi 
snad nějakých 50 metrů po chodníku 

vedle něho. Byl asi moc unavený, ze 
zašpiněné tváře mu svítilo bělmo 

očí a jen docela malounko se na 
nás usmál koutkem pěnou le-

movaných úst. Ale to již spolu 
s desítkami dalších zatáčel na 
černou škváru stadionu.

Potom jsme ho ještě 
zahlédli, když v doprovodu 
opatrovatelů, již oplách-
nutý, nasedal do připrave-
ného autobusu. To již na 
nás vesele mával a stačil 
zavolat: „….. kluci díky, je 
to dobrý!“

A nelhal,  nelhal  ten 
kluk šikovná! O čtyři dny 

později jsme snad desetkrát, 
v šatně, u mašin či v jídelně 

v novinách četli: „Na domácích 
silnicích Červenka zachránil 

reputaci“. Někteří z nás ho viděli 
den předtím i na obrazovce televize, 

Karel vyhrál poslední etapu na našem 
území!

Nevím, jak to tenkrát cítil on, na přemýš-
lení moc času asi neměl, ale my jsme na něj 
byli moc pyšní. Nejen my, „jeho parta“, ale 
snad celá ta naše smíchovská fabrika. Měli 
jsme přece svého úžasného „VARŠAVANA“.   

EPILOG:
„ … jen jednou v životě jsem ho porazil 
– v 64. roce na závodě Zbraslav – Štěcho-
vice – Zbraslav (1. Spartak Praha Sokolovo 
– Retych, Kůrka, Pulman, Šimeček) 3.AZKG 
(Zelenka, Mandelbam, Kamín, Mráz) – ale 
pak již jen NAPLŇOVAL NAŠE KLUKOV-
SKÉ SNY!
„ZELÍ“ – DÍKY!

se čtyřmi nováčky“. Tak tenkrát to měl tedy 
jistý!

„Ten vzpomínaný Závod míru začínal 
v Berlíně. Ještě těsně před zahájením to vy-
padalo na opravdové jaro, ale pak se všichni 
čerti ženili. Naši chlapci však jeli přes nepří-
zeň počasí moc dobře. Nováčci v družstvu 
byli oporami a my hltali na stránkách novin 
každou zprávičku o tom „našem nováčkovi“. 
Nepropadl, jel jak prý nikdo nečekal – tak to 
psali v novi- nách – dvakrát již 

v první 

t ř e - t ině zá-
vodu družstvo výrazně podržel.  

A pak jsme se konečně dočkali, šli jsme 
ho přivítat doma, v Praze! Již celý týden před 
tím jsme vlastně o ničem jiném nemluvili. 
Naší partu a řadu dalších mladých, kteří se 
k nám přidali, jsme rozdělili v závěrečném 
úseku před stadionem Dukly tak, aby nás bylo 
pořádně slyšet, aby o nás Karel prostě věděl. 
Dojezd to byl tenkrát hrozný, bůh ví, jak na 
to tenkrát bafuňáři vůbec přišli – dojíždělo se 
po pravých kočičích hlavách ulicí Na Paťance, 
do takového nepříjemného stoupání a teprve 

hned za vynikajícím Kamínkem a Grégrem. 
Když jeli kolem nás čestný kolo, to už jsme 
volali všichni, stačil Jiřině hodit kytku, a ta 
blahem málem omdlela.

Šlo mu to klukovi vlastně po celou dobu, 
co s námi píchal na jedněch píchačkách. 
Často vyhrával, i když dráhu brzo vyměnil za 
silnici. „To je panečku jiný kouzlo, když letíš 
dolů sjezdem, sotva stačíš vydechnout a už 
zase myslíš na to, jak vylezeš nahoru. Tady 
čas na velký chytračení není, silnice ti jasně 
řekne, na co máš…“ říkal s úsměvem, když 
při pondělku v partě referoval o víkendových 
předháňkách.

Vypadalo to s ním v práci i na tom kole 
moc dobře, ale jak se říká - co čert nechtěl! 
Krátce před vojnou – to už jsme v partě 
chystali parádní rozloučení, takhle 
v pondělí do práce nepřišel. Bylo 
nám to všem moc divný, zvláš-
tě proto, že nám všem před 
odjezdem na závody říkal, 
že je v „děsným laufu“. 
Parťák, tedy jako Šejna, 
to jako první nevydr-
žel a šel zatelefonovat 
k Červenkům. Vzala to 
tenkrát maminka, paní 
Čer venková:  „Kája 
je  v nemocnici,  už 
v pátek, když přišel 
z práce, mu nebylo 
dobře. V sobotu měl 
vysokou horečku a ve-
čer ho již odvezli do 
nemocnice!“

Diagnóza byla ten-
krát moc ošklivá – rev-
matická horečka. Být Ka-
rel z rodu těch, jak se říká 
slabších, tak se z toho nemu-
sel snad ani vylízat. Ale on byl, 
jak říkal, v tom laufu! Na vojnu 
šel tedy po odkladu o půl roku déle, 
ale to jeho místečko si trenér brněnské 
Dukly Hnát nechal pro jistotu volné, a jak 
se později ukázalo, nikdy toho nelitoval. 
Když Karel v létě prvního roku vojny zajel 
s jedním etapovým vavřínem celkově dobře 
„Okolo Slovenska“ a mohl se chlubit umístě-
ním v první desítce na mistráku a několika 
dalšími pěknými výsledky, bylo i nám ve 
fabrice jasný, že by mohl být zařazen do 
širšího kádru na příští „VARŠAVU“. Když na 
podzim byla širší nominace ohlášena, Karel 
tam opravdu nechyběl! Přiznám, a docela 
klidně, že tenkrát na schůzce brigády bylo 
o čem mluvit a trošku jsme se i zdrželi…!!

Ještě jednou jsem se tenkrát v tramvaji 
podíval do novin: „Na letošní Závod míru 
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LEGENDA – CHRISTIAN BATAGLIA

H
istorikové spočítali, že se ve své 

přebohaté kariéře na start závodu 

PKVP dokázal postavit celkem 25x! 

A tohle číslo se asi nikomu ani v budoucnosti 

překonat nepodaří…

Nejlepšího výsledku dosáhl v roce 1936 

při prvém a také hned rekordním vítězství 

Otakara Rozvody, když na pásce vybojoval 

4. místo se ztrátou takřka 10 min na vítěze! 

Z pohledu jeho bohatého „putování“ bar-

vami mnoha týmů připomeňme, že tohoto 

výsledku dosáhl v barvách pořadatelské 

SPARTY! Ve své dlouholeté kariéře oblékal 

barvy Českého lva Plzeň, ČZ Strakonice, 

Sokol Sedlice, Spartak Písek, Sparty či Slavie 

i dalších…

A tak bez zajímavosti není, že svůj další 

skvělý výsledek spojený se „spolurekordman-

stvím“ získal v roce 1948 v trikotu Sokola 

SLAVIA Praha VII. Když vybojoval 6. místo 

v čase 8:16:58 a patřil tak mezi ty, kteří pře-

konali traťový rekord!

Pro cyklistické příznivce se stal Christi-

an Bataglia – cyklisty všeobecně nazývaný 

Krista – doslova nesmrtelným i zásluhou 

pera mistra sportovní povídky Oty Pavla, 

který jeho a sestřiny životní osudy zachytil 

v povídce „Baroni na kolech“. A pakliže mu 

cyklisté odhalili v jeho JIŽNÍCH ČECHÁCH 

na místech, kde zakončil svoji cyklistic-

ko-životní pouť, postavili pomník, navěky 

podtrhuje fakt, že Krista byl opravdovým 

sportovním rytířem.

A znalí těchto faktů o této karlovarské 

legendě s velikým napětím čekáme na vydání 

knihy J. Říhy.

Pro cyklistické příznivce 
se stal Christian Bataglia 

– cyklisty všeobecně nazývaný 
Krista na snímku vpravo 

z roku 1964 – doslova 
nesmrtelným i zásluhou pera 

mistra sportovní povídky 
Oty Pavla, který jeho 

a sestřiny životní osudy 
zachytil v povídce 

„Baroni na kolech“.
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PRAHA – KARLOVY VARY – PRAHA 
20th of September 2008
cat. 1.2. UCI (Elite, U23)

Specific Regulations

Organiser:
NEUMETEL, Grafi cka 22, 150 00 Praha 5, 
www.cyklovary.cz

Race director:
Marek Kocab, Kojetice 35, 675 23 Trebic, 
+420 724 602 960

Head commissaire:
Rudolfo SEGNAN, Chorvatsko
Commissaire International UCI
Kozala 15
51000 RIJEKA
CROATIE

Commissaires’ Panel:
Ing. Miloslav Sorejs, Pavel Dolezal, Pavel Marea, Jan Stary, 
PaedDr. Milan Vorechovsky, Ondrej Majercik, Ing. Jiri 
Stastny, Karel Pokorny, Ing. Zdenek Franc

Technical director: 
Stanislav Hrachovec, Cimelicka 962/11, 142 00 Praha 4 
– Pisnice, +420 602 87 69 50

Race administration:
Praha, Grafi cka 22, 150 00 Praha 5:
Magdalena Sklenarova, tel.:+420 606875050, 
email: info@cyklovary.cz
Karlovy Vary: Michal Prokop

Race offi  ce :
Hotel Meritum
Stare namesti 14
161 00 Praha 6 Ruzyne
Czech republic

Article 1. Organization
Th e Praha – Karlovy Vary – Praha is organized by 
Neumetel under the regulations of the International 
Cycling Union. It is to be held on September 20th 2008.

Race rules 
Th e race is being held in accordance with CSC regulations, 
punishment and the stipulationcontained heir in. Th e 
race is being held under graceful degradation road 
traffi  c conditions with restrictions at intersections under 
the supervision of the CR POLICE, nevertheless, all 
competitors must abide by the rules of the Traffi  c Act 
#361/2000 and its amendments and must obey any 
instructions given by the police, the organisers and race 
commissaires. Competitors participate in the event at their 
own risk, the organiser holds no responsibility for damage 
or injury suff ered or caused. Th e organiser reserves the 
right to make changes to the program should unforeseeable 
circumstances arise.

Article 2. Type of event
Th e event is open to athletes of the Men Elite and Under 
23 categories. Th e event is entered on the UCI Europe Tour 
calendar.

Th e event is registered as a class Class 2 (label U23) event. 
In conformity with the UCI rules, points are awarded as 
follows:

for the UCI ranking Continental Men Elite and Under 23.

Article 3. Participation

THE RACECOURSE
Ceremonious strat Praha –Hradcanske namesti,
Ofi cial start Hostivice, Jenec, Unhost, Kysice, Valdek, Velka 
Dobra, Doksy, Kamenne Zehrovice, Tuchlovice, Slovanka, 
Nove Straseci, Msecke Zehrovice, Msec, Revnicov, 
Krusovice, Krupa, Horesedly, Horovicky, Petrohrad, 
Lubenec, Libkovice,
Bosov PREMIUM –LIMIT 92 km,
Karlovy Vary, Mattoniho nabrezi, Drahomirino nabrezi, 
Divadelni namesti PREMIUM 125 km
Prazska,
Panoramka PREMIUM–LIMIT 132 km,
BUFET Lubenec, Petrohrad, Horovicky, Horesedly, Krupa,
Krusovice PREMIUM–LIMIT 201 km,
BUFET Revnicov, Msec, Msecke Zehrovice, Nove Straseci, 
Slovanka, Tuchlovice,
Kamenne Zehrovice, Doksy, Velka Dobra, Valdek, Kysice, 
Unhost, Cerveny Ujezd,
Chrastany, Zlicin, 
Praha LIMIT 251 km,
Hradcanské namesti FINISH 262 km..

Article 8. Classifications - Time bonuses
 Th e following classifi cation(s) will be issued:

1. Classifi cation by the time
2. Th e prime classifi cation

Descreption: see the article 9.

Article 9. Prizes
Th e following prizes are awarded:

Th e fi rst three fi nishers receive both merchandise and cash 
prizes with further cash prizes up to 20th place. 

Rank Price money Kč Price money € Points UCI

1. 100 000,- Kč 3 984 € 40

2.  50 000,- Kč 1 992 € 30

3.  25 000,- Kč 996 € 16

4.  17 000,- Kč 677 € 12

5.  16 000,- Kč 637 € 10

6.  15 000,- Kč 598 € 8

7.  14 000,- Kč 558 € 6

8.  13 000,- Kč 518 € 3

9.  12 000,- Kč 478 €

10.  11 000,- Kč 438 €

11. 10 000,- Kč 398 €

12. 9 000,- Kč 359 €

13. 8 000,- Kč 319 €

14. 7 000,- Kč 279 €

15. 6 000,- Kč 239 €

16. 5 000,- Kč 199 €

17. 4 000,- Kč 159 €

18. 3 000,- Kč 120 €

19. 2 000,- Kč 80 €

20. 1 000,- Kč 40 €

Premium are material – just the fi rst competitor of each 
premium and he must fi nish the race (in demission/appeal 
from the race will be winner the next one)

Th e PREMIUM classifi cation 
Bosov PREMIUM - mountain (MP)
Divadelni namesti PREMIUM - sprint (SP)
Karlovy Vary-T Design PREMIUM - sprint (SP)
Panoramka PREMIUM - mountain (MP)
Krusovice PREMIUM - sprint (SP)
Kukulova PREMIUM - mountain (MP)

Each premium will be rated  3, 2 and 1 point for three the 
best riders in premium area. Th e rider with the biggest 
score from all premium is the winner of the competition 
activity, the rider with the biggest score from all mountain 
premium is the winner of the mountain competition and 
the rider with the biggest score from all sprint premium 
is the winner of the sprint competition. Th e winners of 
the each competitions – activity, mountain, spring, under 
23 and total winner will be decorated with jersey at the 
podium in a time limit of maximum fi ft een minutes aft er 
crossing the fi nish line same as winners of each premium.

Article 10. Antidoping
Th e UCI antidoping regulations are entirely applicable to 
the event. Drug testing will be carried out in accordance 
with AV CR regulations.

Th e antidoping tests will take place within the facilities at 
the fi nish area.
Doctor:  MUDr. Hana Formanova

Emergency, hospitals:
Kladno +420 312 606 111
Rakovník +420 313 525 111
Karlovy Vary +420 353 115 111
Praha Motol +420 224 431 111

Article 11. Awards ceremony
In accordance with article 1.2.112 of the UCI rules, the 
following riders must attend the offi  cial awards ceremony:

• Th e fi rst three of the event
• Th e winners of the following secondary classifi cations: 
- activity competition
- mountain competition
- spring competition

A competitor must fi nish the race to qualify for Premium 
prizes in the time limit.

Th e other prizes will be given at the fi nish area.

Th e riders will present themselves at the podium in a time 
limit of maximum fi ft een minutes aft er crossing the fi nish 
line.

Article 12. Penalties
Th e UCI penalty scale is the only one applicable.

As per article 2.1.005 of the UCI regulations, the event is 
open to the following teams:  
UCI profesional continental team of the country, UCI 
continental teams, National teams, Regional and club 
teams.

As per article 2.2.003 of the UCI regulations, teams must be 
formed of 8 riders (minimum 5).

Article 4. Race headquarters
Th e race headquarters of the start shall be open starting
- Friday September 19th 2008 from 3:00 pm till 7:30 pm, 
located in the race offi  ce.
 
Team representatives are requested to confi rm their starters 
and collect their race numbers at the race headquarters 
 - Friday September 19th 2008 from 3:00 pm to 7:30 pm, 
located  in the race offi  ce.

Th e team managers’ meeting, organized in accordance with 
article 1.2.087 of the UCI regulations, in the presence of the 
Members of the Commissaires’ Panel, is scheduled
 - Friday September 19th 2008 from 8:00 pm, located  in the 
race offi  ce.

Start of the race
- Saturday, September 20th 2008 from 9:00 am

Th e race headquarters on the arrival site shall be open
 - Saturday, September 20th 2008 from 2:00 pm and located 
in the offi  ce at the fi nish area.

Article 5. Radio-tour
Race information will be broadcast on the following 
frequency: 448, 490 MHz, 410-415MHz, 420-425MHz 
and on the following website: www.cyklovary.cz. Two-way 
radios will be distributed on September 19th 2008 from 8:30 
pm in the race offi  ce.

Article 6. Neutral technical support
Th e order in which team support vehicles will be placed 
in the convoy to follow the race will be decided by draw 
during the team managers’ meeting.
Vehicles in the convoy must meet cycling regulation 
dimension requirements. 
Th e organizer will provide three neutral support vehicles.

Article 7. Finishing time limits
Any rider fi nishing in a time exceeding that of the winner 
by more than 5% shall not be placed. Th e time limit 
may, in exceptional circumstances, be increased by the 
Commissaires‘ Panel in agreement with the organizer. 

Time limit points will be placed along the course. 
Competitors more than 20 minutes and 10 minutes in 
Prague behind the race leader at these points will no longer 
be classifi ed at the fi nish.
Th e time limit to be classifi ed at the fi nish is the time of the 
fi rst placed competitor plus 5% of that that time.

92 km  Bosov PREMIUM   
20 minutes behind the race leader

132 km   Panorama PREMIUM  
20 minutes behind the race leader

201 km   Krusovice PREMIUM 
20 minutes behind the race leader

251 km   Zlicin, Prague 
10 minutes behind the race leader

63rd year – The schedule of the cycling race for indivuduals 

with the international participation Praha – Karlovy Vary – Praha
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63. ročník – rozpis závodu

ROZPIS CYKLISTICKÉHO ZÁVODU JEDNOTLIVCŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ PRAHA – KARLOVY VARY - PRAHA

PRAHA – KARLOVY VARY – PRAHA 

20.září 2008

Kat.1.2.UCI (Elite,U23)

Propozice

Pořadatel: 

NEUMĚTEL, Grafi cká 22, 150 00 Praha 5 

Ředitel závodu: 

Marek Kocáb, Kojetice 35, 675 23 Třebíč, 

+420 724 602 960

Hlavní rozhodčí: 

Rudolfo SEGNAN, Chorvatsko

Commissaire International UCI

Kozala 15

51000 RIJEKA

CROATIE

Sbor rozhodčích:

Ing. Miloslav Šorejs, Pavel Doležal, 

Pavel Mareš, Jan Starý, PaedDr. Milan 

Vořechovský, Ondřej Majerčík, Ing.Jiří 

Šťastný, Karel Pokorný, Ing. Zdeněk Franc.

Technický ředitel:

Stanislav Hrachovec,  Čimelická 962/11, 

142 00 Praha 4 – Písnice, +420 602 87 69 50 

Sekretariát závodu: 

Praha: Grafi cká 22, 150 00 Praha 5,

Magdaléna Sklenářová, +420 606 87 50 50, 

info@cyklovary.cz

Karlovy Vary: 

Michal Prokop

Kancelář závodu:  

Hotel Meritum

Staré náměstí 14

161 00 Praha 6 Ruzyně

Česká republika

Článek 1. Organizace

Závod Praha – Karlovy Vary – Praha je orga-

nizován občanským sdružením Neumětel a

regulován pravidly Mezinárodní cyklistické 

unie UCI. Termín závodu byl stanoven na 20. 

září 2008.

Předpis:

Závod se koná podle pravidel UCI, ČSC 

a znění tohoto rozpisu.V případě přestup-

ků bude uplatněna výhradně tabulka trestů 

UCI.Závod se jede za omezeného silničního 

provozu v doprovodu POLICIE ČR a regulo-

vaným omezením při průjezdu křižovatkami.

Přesto musí všichni účastníci dodržovat 

ustanovení zákona o provozu na pozemních 

komunikacích číslo 361/2000 Sb. a jeho poz-

dějších novel a uposlechnout pokynů policie, 

pořadatelů a rozhodčích.Každý účastník se 

závodu zúčastňuje na vlastní nebezpečí, po-

řadatel 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 nej-

později 15 minut před startem vlastnoručně 

podepsat do předem vyložených podpiso-

vých archů. 

Článek 2. Druh akce

Závod je určen pro kategorie Men Elite and 

Under 23. Závod je zařazen do kalendáře 

UCI Europe Tour.

Závod je registrován jako závod třídy 2 (label 

U23). Ocenění je prováděno dle UCI pravidel 

a klasifi kace Continental Men Elite a Under 

23.

Článek 3. Podmínky účasti

Dle článku 2.1.005 UCI pravidel se závodu 

mohou účastnit následující týmy:

Kontinentální týmy UCI, národní týmy, regi-

onální týmy a klubové týmy.

Dle článku 2.2.003 UCI pravidel je počet zá-

vodníků v týmu stanoven na 8 (minimum 5)

závodníků.

Článek 4. Vedení

Kancelář závodu bude otevřena 

- pátek 19. září 2008 od 15,00 hodin.

Zástupci týmů mohou potvrdit seznam svých 

závodníků a vyzvednout jejich čísla :

- v pátek  19. září  2008 od 15,00 hodin do 

19,30 hodin v kanceláři závodu

Každý závodník obdrží sadu startovních 

čísel, která musí být bez jakýchkoliv úprav 

umístěna podle předpisu UCI.

Technická porada je organizována v souladu 

s článkem 1.2.087 UCI pravidel, za přítom-

nosti týmu rozhodčích.

- v pátek  19. září  2008 od 20,00hod v kance-

láři závodu.

Start závodu

- sobota  20. září  2008 9,00 hodin.

Kancelář vedení v cíli bude otevřena 

sobota 20. září  2008 od 14,00 hodin v pro-

storu cíle závodu. 

Článek 5. Raditour

Informace o závodu budou k dispozici na 

frekvenci: 448, 490 MHz, 410-415 MHz, 

420-425 MHz a na www.cyklovary.cz. Výdej 

radiostanic proběhne v pátek 19. září 2008 v 

kanceláři závodu.

článek 6. Neutrální mechanická 

vozidla

Pořadí mechanických vozidel bude losováno 

při poradě vedoucích družstev. Do konvoje

budou zařazena vozidla, která svými rozměry 

vyhovují pravidlům UCI. Organizátor zajiš-

ťuje tři neutrální vozidla.

článek 7. Cíl a limity

Časový limit pro klasifi kaci v cíli závodu je 

stanoven na 5 % z času vítěze. Časový limit 

může být, za vyjímečných okolností zvýšen 

po dohodě mezi sborem rozhodčích a pořa-

datelem.

Značení časového limitu bude umístěno 

podél tratě. Ze závodu bude odvolán každý 

závodník se ztrátou 20minut a 10minut v 

Praze na vedoucího závodníka.
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Pořadí Price money Kč Price money € Bodování UCI

1. 100 000,- Kč 3 984 € 40

2.  50 000,- Kč 1 992 € 30

3.  25 000,- Kč 996 € 16

4.  17 000,- Kč 677 € 12

5.  16 000,- Kč 637 € 10

6.  15 000,- Kč 598 € 8

7.  14 000,- Kč 558 € 6

8.  13 000,- Kč 518 € 3

9.  12 000,- Kč 478 €

10.  11 000,- Kč 438 €

11. 10 000,- Kč 398 €

12. 9 000,- Kč 359 €

13. 8 000,- Kč 319 €

14. 7 000,- Kč 279 €

15. 6 000,- Kč 239 €

16. 5 000,- Kč 199 €

17. 4 000,- Kč 159 €

18. 3 000,- Kč 120 €

19. 2 000,- Kč 80 €

20. 1 000,- Kč 40 €

92  km  Bošov PRÉMIE

20minut na vedoucího závodníka,

132 km  Panorámka PRÉMIE

20minut na vedoucího závodníka,

201 km  Krušovice PRÉMIE

20minut na vedoucího závodníka,

251 km  Zličín, Praha

10minut na vedoucího závodníka.

Trať závodu:

Slavnostní start Praha – Hradčanské náměstí,

Ostrý start Hostivice, Jeneč, Unhošť, Kyšice, 

Valdek, Velká Dobrá, Doksy, Kamenné

Žehrovice, Tuchlovice, Slovanka, Nové Stra-

šecí, Mšecké Žehrovice, Mšec, Řevničov,

Krušovice, Krupá, Hořesedly, Hořovičky, 

Petrohrad, Lubenec, Libkovice,

Bošov PRÉMIE–LIMIT 92 km,

Karlovy Vary, Mattoniho nábřeží, Drahomí-

řino nábřeží,

Divadelní náměstí PRÉMIE 125 km

Pražská,

Panorámka PRÉMIE–LIMIT 132 km,

BUFET Lubenec, Petrohrad, Hořovičky, 

Hořesedly, Krupá,

Krušovice PRÉMIE–LIMIT 201 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 km,

Kukulova ulice, VRCH PRÉMIE 256km

Hradčanské náměstí CÍL 262 km.

Článek 8. Klasifikace – časové bonusy

V rámci závodu bude použita klasifi kace:

1. Celková klasifi kace-podle dosaženého po-

řadí a času v cíli závodu

2. Prémiové spurty v průběhu závodu

Popis v bodu 9

Článek 9. Popis a rozpis cen

Pro první tři v cíli jsou vypsány věcné i fi -

nanční, do dvacátého místa fi nanční ceny 

(viz. tabulka Rozpis cen). 

Článek 10. Antidoping

Při závodu boudou aplikována UCI antido-

pingová pravidla. Dopingová kontrola bude 

provádena dle směrnic AV ČR. Místnost pro 

dopingovou kontrolu bude v prostoru cíle.

Závod bude zajištěn lékařem a sanitou.

Lékař závodu: MUDr. Hana Formanová

Nemocnice v okolí závodu: 

Kladno   +420 312 606 111

Rakovník   +420 313 525 111

Karlovy Vary  +420 353 115 111

Praha Motol  +420 224 431 111

Článek 11. Vyhlášení vítězů

V souladu s článkem 1.2.112 UCI pravidel se 

vyhlášení vítězů účastní první tři závodníci,

nejlepší závodník do 23 let, vítězové soutěží 

(aktivita, vrchařská a rychlostní) a vítězové

prémií. 

Podmínka získání prémie je dokončení závo-

du v časovém limitu.

Ostatní ceny budou předány po ukončení 

závodu v prosotru cíle.

Vyhlašování bude do 15 minut po příjezdu 

prvních závodníků.

Článek 12. Pokuty

Pro tento závod je aplikovatelná pouze UCI 

stupnice pokut.

Rozpis cen

Prémie jsou věcné - vždy pouze první zá-

vodník, který bude klasifi kován v cíli závodu 

(při odstoupení /odvolání ze závodu, vyhrává 

další v pořadí).

Prémiové spurty v průběhu závodu

Bošov PRÉMIE -vrchařská (VP)

Divadelní náměstí PRÉMIE-sprint (SP)

Karlovy Vary-T Design PRÉMIE-sprint (SP)

Panorámka PRÉMIE-vrchařská (VP)

Krušovice PRÉMIE-sprint (SP)

Kukulova PRÉMIE-vrchařská (VP)

Navíc budou jednotlivé prémie bodovány: 

3, 2 a 1 bod pro tři nejlepší závodníky při 

průjezdu prémií. Závodník s nejvyšším po-

čtem bodů ze všech prémií se stává vítězem 

soutěže aktivity, závodník s nejvyšším po-

čtem bodů na VP se stává vítězem vrchařské 

soutěže a závodník s nejvyšším počtem bodů 

na SP se stává vítězem sprinterské soutěže. 

Vítězové jednotlivých soutěží-aktivita, sprin-

terská a vrchařská budou dekorováni dresem 

na pódiu po skončení závodu.
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PRAHA - KARLOVY VARY - PRAHA    262,6 km

19.9.2008    
15.00 - 19.30 

ACREDITATION Praha - kancelář závodu

20.9.2008
08.30

PRESENTATION 
DES LES EQUIPES

Praha - Hradčanské náměstí

20.9.2008
09.00

DÉPART - 
Hradčanské náměstí

Praha - Hradčanské náměstí

20.9.2008
09.30

DÉPART - 
Středočeský kraj - 
okres Praha-západ

Středočeský kraj - okres Praha-
západ

ARRIVÉE Praha - Hradčanské náměstí

ITINERÁŘ sil.č. km
km/
hod
30 32 34

DÉPART
Praha - Hradčanské náměstí - 
směr Pražský hrad

0,0 9:00 9:00 9:00

x vlevo okolo parku 0,25 9:00 9:00 9:00
x vpravo Kanovnická 0,3 9:00 9:00 9:00
x rovně U Brusnice 0,4 9:00 9:00 9:00
x rovně U Brusnice 0,4 9:00 9:00 9:00
x vlevo Jelení 0,7 9:01 9:01 9:00
podél kolejí Keplerova 0,9 9:01 9:01 9:01
x rovně po hlavní 1,4 9:02 9:02 9:01
x rovně po hlavní 1,5 9:02 9:02 9:02
x rovně Dlabačov 1,7 9:02 9:02 9:02
x rovně Bělohorská 1,8 9:02 9:02 9:02
x rovně po hlavní 1,9 9:02 9:02 9:02
x vlevo Bělohorská 3,8 9:05 9:05 9:05
x rovně Vypich 4,9 9:08 9:07 9:07
x rovně Karlovarská 7,4 9:13 9:12 9:11
x rovně Karlovarská 7,8 9:13 9:13 9:12
x vpravo z hlavní Na hůrce 8,4 9:15 9:14 9:13
Středočeský kraj - okres Praha-
západ

6 9,2 9:16 9:14 9:13

ITINERÁŘ sil.č. km
km/
hod
38 40 42

DÉPART - START
Středočeský kraj - okres Praha-
západ

6 0,0 9:30 9:30 9:30

Hostivice z 1,0 9:31 9:31 9:31
###### 3,7 9:35 9:35 9:35
Hostivice k 3,9 9:36 9:35 9:35
Jeneč z 4,3 9:36 9:36 9:36
x rovně po hlavní 4,9 9:37 9:37 9:36
Jeneč k 5,6 9:38 9:38 9:37
x kruhový objezd vlevo z hlavní 
směr Unhošť

201 5,9 9:39 9:38 9:38

Středočeský kraj - okres Kladno 8,2 9:42 9:42 9:41
x STOP rovně 10,3 9:46 9:45 9:44
Unhošť z 10,4 9:46 9:45 9:44

x rovně po hlavní - nám Václavské/
Pražská ul.

11,1 9:47 9:46 9:45

x vpravo po hlavní 11,4 9:47 9:47 9:46
x vlevo po hlavní 11,6 9:48 9:47 9:46
Unhošť k 12,0 9:48 9:48 9:47
Kyšice z 12,6 9:49 9:48 9:47
x STOP vpravo 13,1 9:50 9:49 9:48
x vlevo po hlavní 13,2 9:50 9:49 9:48
Kyšice k 13,8 9:51 9:50 9:49
Valdek z 14,4 9:52 9:51 9:50
x rovně po hlavní 14,8 9:53 9:52 9:51
Valdek k 15,2 9:53 9:52 9:51
přejezd nad dálnicí 16,0 9:55 9:54 9:52
Velká Dobrá z 16,2 9:55 9:54 9:53
kruhák vlevo 606 16,5 9:55 9:54 9:53
Velká Dobrá k 17,7 9:57 9:56 9:55
Doksy z 18,8 9:59 9:58 9:56
Doksy k 19,6 10:00 9:59 9:57
Kamenné Žehrovice z 20,3 10:01 10:00 9:58
Kamenné Žehrovice k 22,1 10:04 10:03 10:01
přejezd nad dálnicí 22,2 10:04 10:03 10:01
Tuchlovice z 23,4 10:06 10:05 10:03
Tuchlovice k 24,7 10:08 10:07 10:05
Stochov - Slovanka z 25,4 10:09 10:08 10:06
Stochov - Slovanka k 25,9 10:10 10:08 10:06
okres Rakovník 27,2 10:12 10:10 10:08
x rovně po hlavní 28,1 10:14 10:12 10:09
Nové Strašecí z 30,1 10:17 10:15 10:12
Nové Strašecí k 31,9 10:19 10:17 10:15
x vpravo na hlavní 237 32,0 10:20 10:18 10:15
podjezd pod dálnici 32,3 10:20 10:18 10:15
x vpravo z hlavní směr Mšecké 
Žehrovice

33,6 10:22 10:20 10:17

Mšecké Žehrovice z 35,0 10:24 10:22 10:19
x rovně po hlavní směr Mšec 35,5 10:25 10:23 10:20
Mšecké Žehrovice k 35,6 10:25 10:23 10:20
x rovně na hlavní směr Mšec 237 37,3 10:28 10:25 10:22
Mšec z 38,1 10:29 10:27 10:24
x vpravo po hlavní 39,7 10:32 10:29 10:26
x vpravo po hlavní náves 40,1 10:32 10:30 10:26
x STOP vlevo na hlavní 16 40,2 10:33 10:30 10:27
Mšec k 40,9 10:34 10:31 10:28
x vlevo po hlavní 47,1 10:43 10:40 10:36
Řevničov z 47,2 10:44 10:40 10:37
x vlevo po hlavní 47,7 10:44 10:41 10:37
x vpravo na hlavní 6 48,1 10:45 10:42 10:38
Řevničov k 48,9 10:46 10:43 10:39
Krušovice z 50,4 10:49 10:45 10:41
Krušovice k 51,2 10:50 10:46 10:42
Krupá z 53,9 10:54 10:50 10:46
Krupá k 54,2 10:55 10:51 10:47
##### 55,0 10:56 10:52 10:48
##### 60,3 11:04 11:00 10:55
Hořesedly - z 62,7 11:08 11:04 10:59
Hořesedly - k 63,6 11:09 11:05 11:00
Hořovičky - z 68,0 11:16 11:12 11:06
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TRASA ZÁVODU 63. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO PROFESIONÁLNÍHO CYKLISTICKÉHO ZÁVODU



Hořovičky - k 68,8 11:18 11:13 11:07
x rovně po hlavní Jesenická 
křižovatka

71,6 11:22 11:17 11:11

Ústecký kraj - okres Louny 71,8 11:22 11:17 11:12
Petrohrad z 75,7 11:28 11:23 11:17
Petrohrad k 76,0 11:29 11:24 11:18
Lubenec z 83,5 11:41 11:35 11:28
Lubenec k 86,1 11:45 11:39 11:32
x vpravo z hlavní s. Libkovice 88,4 11:48 11:42 11:35
Libkovice z 88,6 11:49 11:42 11:36
x rovně po hlavní 88,8 11:49 11:43 11:36
x rovně na hlavní 91,3 11:53 11:46 11:39
Bošov z 91,3 11:53 11:46 11:39
VRCHAŘSKÁ PRÉMIE, LIMIT
Bošov k

91,6 11:53 11:47 11:40

x vpravo na hlavní 6 91,7 11:54 11:47 11:40
Karlovarský kraj - okres Karlovy 
Vary

91,7 11:54 11:47 11:40

Golf 116,1 12:32 12:24 12:15
Karlovy Vary z 121,4 12:40 12:32 12:22
x vpravo směr centrum 122,1 12:42 12:33 12:23
x vlevo Mattoniho nábřeží 122,2 12:42 12:33 12:24
Viadukt 122,2 12:42 12:33 12:24
Drahomířino nábřeží 122,2 12:42 12:33 12:24
x rovně po hlavní Vítězná ulice 122,2 12:42 12:33 12:24
x rovně s ulicí Jateční 122,2 12:42 12:33 12:24
kruhák vlevo směr nábřeží 
J.Palacha

122,9 12:43 12:34 12:25

x vlevo na ulici I.P.Pavlova 123,5 12:44 12:35 12:25
podjezd pod hotelem Th ermal 123,9 12:44 12:35 12:26
x rovně po hlavní 124,1 12:45 12:36 12:26
x rovně po hlavní ulice I.P.Pavlova 124,3 12:45 12:36 12:26
x rovně ulice Vřídelní 124,6 12:45 12:36 12:27
RYCHLOSTNÍ PRÉMIE
Divadelní náměstí

125,0 12:46 12:37 12:27

x rovně ulice Nová louka 125,1 12:46 12:37 12:28
x rovně ulice Mariánskolázeňská 125,4 12:47 12:38 12:28
x rovně ulice Slovenská 125,6 12:47 12:38 12:28
x rovně 125,8 12:47 12:38 12:29
most přes řeku 126,0 12:48 12:39 12:29
x vlevo ulice U Imperiálu 126,1 12:48 12:39 12:29
most přes řeku 126,2 12:48 12:39 12:29
x rovně po hlavní ulice U 
Imperiálu

126,7 12:49 12:40 12:30

x rovně po hlavní 127,2 12:49 12:40 12:31
x vpravo ulice Libušina 127,3 12:50 12:40 12:31
x vpravo z hlavní ulice Pražská 127,7 12:50 12:41 12:31
RYCHLOSTNÍ PRÉMIE
rovně po hlavní

128,0 12:51 12:42 12:32

VRCHAŘSKÁ PRÉMIE, LIMIT, 
BUFET Z
x rovně po hlavní  

129,5 12:53 12:44 12:34

BUFET K
Karlovy Vary k

130,1 12:54 12:45 12:35

x vpravo na hlavní 6 130,7 12:55 12:46 12:35
Golf 132,2 12:57 12:48 12:38
Ústecký kraj - okres Louny 156,7 13:36 13:25 13:13
Lubenec z 162,0 13:44 13:33 13:20
Lubenec k 164,6 13:48 13:36 13:24
Petrohrad z 172,1 14:00 13:48 13:35
Petrohrad k 172,3 14:01 13:48 13:35
Středočeský kraj - okres 
Rakovník

176,1 14:07 13:54 13:40

Hořovičky z 179,2 14:11 13:58 13:45
x rovně pohlavní 179,5 14:12 13:59 13:45
x rovně po hlavní 179,6 14:12 13:59 13:45
Hořovičky - k 180,1 14:13 14:00 13:46

x rovně po hlavní 180,6 14:14 14:00 13:47
x rovně po hlavní 182,6 14:17 14:03 13:50
Hořosedly 184,4 14:20 14:06 13:52
x rovně po hlavní 184,5 14:20 14:06 13:52
x rovně po hlavní 184,8 14:20 14:07 13:53
Hořesedly - k 185,3 14:21 14:07 13:53
x rovně po hlavní 187,4 14:24 14:11 13:56
###### 187,7 14:25 14:11 13:57
x rovně po hlavní 188,1 14:25 14:12 13:57
x rovně po hlavní 189,6 14:28 14:14 13:59
###### 193,0 14:33 14:19 14:04
Krupá - z 193,8 14:34 14:20 14:05
Krupá - k 194,1 14:35 14:21 14:06
x rovně po hlavní 194,8 14:36 14:22 14:07
Krušovice - z  196,8 14:39 14:25 14:10
Krušovice - k 197,6 14:40 14:26 14:11
RYCHLOSTNÍ PRÉMIE, LIMIT, 
BUFET Z
rovně po hlavní

199,0 14:43 14:28 14:13

BUFET K
Řevničov - z

199,6 14:43 14:28 14:13

x vlevo z hlavní směr Slaný 16 200,0 14:44 14:30 14:14
Řevničov - k 200,8 14:45 14:31 14:15
x vpravo po hlavní směr Slaný 203,9 14:50 14:35 14:20
Mšec - z 207,1 14:55 14:40 14:24
x vpravo směr Nové Strašecí 237 207,6 14:56 14:41 14:25
x vlevo po hlavní 207,9 14:57 14:41 14:25
Mšec - k 209,7 14:59 14:44 14:28
x rovně z hlavní směr Mšecké 
Žehrovice

210,0 15:00 14:45 14:28

Mšecké Žehrovice - z 211,7 15:02 14:47 14:31
x rovně po hlavní 212,0 15:03 14:48 14:31
Mšecké Žehrovice - k 212,9 15:04 14:49 14:33
x vlevo na hlavní směr Nové 
Strašecí

237 214,3 15:07 14:51 14:35

podjezd pod dálnicí 215,6 15:09 14:53 14:36
x vlevo z hlavní  606 216,0 15:09 14:54 14:37
Nové Strašecí - z 216,3 15:10 14:54 14:37
x vpravo po hlavní 216,5 15:10 14:54 14:38
x vlevo po hlavní 216,6 15:10 14:54 14:38
x vpravo po hlavní 217,0 15:11 14:55 14:38
x vlevo po hlavní 217,5 15:12 14:56 14:39
Nové Strašecí - k 217,8 15:12 14:56 14:40
žel. podjezd 219,3 15:14 14:58 14:42
okres Kladno 220,7 15:17 15:01 14:44
Stochov - Slovanka - z 222,0 15:19 15:03 14:45
x rovně po hlavní 222,2 15:19 15:03 14:46
Stochov - Slovanka - k 222,4 15:19 15:03 14:46
Tuchlovice - z 223,2 15:20 15:04 14:47
Tuchlovice - k 224,5 15:23 15:06 14:49
Kamenné Žehrovice - z 225,8 15:25 15:08 14:51
x rovně po hlavní 226,0 15:25 15:09 14:51
x rovně po hlavní směr Doksy 226,5 15:26 15:09 14:52
Kamenné Žehrovice - k 227,6 15:27 15:11 14:53
Doksy - z 228,3 15:29 15:12 14:54
Doksy - k 229,0 15:30 15:13 14:55
Velká Dobrá - z 230,3 15:32 15:15 14:57
kruhák vpravo 231,4 15:33 15:17 14:59
Velká Dobrá - k 231,7 15:34 15:17 14:59
přejezd nad dálnicí 232,0 15:34 15:18 15:00
Valdek z 232,7 15:35 15:19 15:01
x rovně po hlavní 233,1 15:36 15:19 15:01
Valdek k 233,5 15:37 15:20 15:02
Kyšice z 234,1 15:38 15:21 15:03
x vpravo po hlavní 234,6 15:38 15:21 15:03
x vlevo z hlavní směr Unhošť 234,8 15:39 15:22 15:04
Kyšice k 235,3 15:39 15:22 15:04

Unhošť z 235,9 15:40 15:23 15:05
x rovně po hlavní 236,3 15:41 15:24 15:06
x vlevo  po hlavní 236,4 15:41 15:24 15:06
x rovně po hlavní - nám Václavské/
Pražská ul.

236,8 15:42 15:25 15:06

x vpravo směr Rudná , ul v 
Topolech

101 237,4 15:43 15:26 15:07

Unhošt - k 237,8 15:43 15:26 15:08
x vlevo po hlavní s.Červený Újezd 238,0 15:44 15:27 15:08
okres Praha západ 239,2 15:46 15:28 15:10
Červený Újezd - z 239,4 15:46 15:29 15:10
x vlevo směr Jeneč z hlavní 240,2 15:47 15:30 15:11
x vpravo směr Hostivice - z hlavní 240,6 15:48 15:30 15:12
Červený Újezd - k 240,8 15:48 15:31 15:12
x v pravo z hlavní směr Hostivice 242,2 15:50 15:33 15:14
###### 244,7 15:54 15:37 15:18
x rovně směr Praha - Zličín - přes 
hlavní

244,8 15:54 15:37 15:18

x vpravo směr Chýně 245,6 15:56 15:38 15:19
x vlevo z hlavní 246,3 15:57 15:39 15:20
Chrášťany z 248,7 16:00 15:43 15:23
x vlevo na hlavní 249,0 16:01 15:43 15:24
Chrášťany k 249,6 16:02 15:44 15:25
LIMIT
Hlavní město Praha - z

250,8 16:04 15:46 15:26

x vlevo z hlavní ulice Na Radosti 251,2 16:04 15:46 15:27
x rovně ulice Na Radosti 251,4 16:05 15:47 15:27
####### 252,1 16:06 15:48 15:28
x rovně na hlavní Bílý Beránek 252,5 16:06 15:48 15:29
x rovně na hlavní podél kolejí 252,9 16:07 15:49 15:29
Krematorium Motol 253,8 16:08 15:50 15:31
podjezd silnice 254,6 16:10 15:51 15:32
x vlevo přes koleje , semafor, ulice 
Kukulova

254,7 16:10 15:52 15:32

x vpravo na hlavní 254,8 16:10 15:52 15:32
Motolská nemocnice - vjezd 255,3 16:11 15:52 15:33
x rovně po hlavní 255,9 16:12 15:53 15:34
ulice Kukulova 256,3 16:12 15:54 15:34
x vpravo z hlavní 
- ul Podbělohorská

256,8 16:13 15:55 15:35

VRCHAŘSKÁ PRÉMIE 
ul. Podbělohorská

256,9 16:13 15:55 15:35

x vlevo z hlavní  ul Spiritka 257,7 16:14 15:56 15:36
x rovně ulice Atletická 258,3 16:15 15:57 15:37
x rovně ulice Atletická 258,4 16:16 15:57 15:37
x rovně z hlavní 258,5 16:16 15:57 15:37
x rovně na hlavní 258,7 16:16 15:58 15:38
x rovně na hlavní ul.Vaníčkova - 
Strahovský stadion

259,3 16:17 15:58 15:38

x vpravo po hlavní 260,1 16:18 16:00 15:40
x rovně po hlavní 260,5 16:19 16:00 15:40
x vpravo na hlavní ulice 
Bělohorská

260,6 16:19 16:00 15:40

x rovně podél kojejí ulice Dlabačov 260,7 16:19 16:01 15:40
x rovně podél kolejí 260,8 16:19 16:01 15:40
x vlevo podél kolejí ulice 
Keplerova

260,9 16:19 16:01 15:41

x rovně podél kolejí ulice 
Keplerova

261,0 16:20 16:01 15:41

rovně podél kolejí Jelení 261,3 16:20 16:01 15:41
x vpravo z hlavní ulice U Brusnice 261,6 16:20 16:02 15:42
x rovně ulice U Brusnice 261,8 16:21 16:02 15:42
x vlevo ulice Kanovnická 261,9 16:21 16:02 15:42
x vlevo Hradčanské náměstí 262,2 16:21 16:03 15:42
x vpravo okolo parku 262,4 16:22 16:03 15:43
ARRIVÉE
Hradčanské náměstí 

262,6 16:22 16:03 15:43
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