
Sedmý závod uzavřel VII. ročník poháru Časovek do 
kopce.  Pojďme se krátce ohlédnout za tím, co se letos 
na pohárových kopcích dělo a jak probíhaly boje 
v jednotlivých kategoriích. Po letech zvyšování sportovní 
úrovně se, díky skvělým výkonům jezdců, pohár dostal 
již na takovou úroveň, že pravidelné změny v rekordních 
zápisech se zdají být minulostí. K pokoření rekordních 
zápisů je nyní zapotřebí nejen špičkových sportovních 
výkonů s podporou příznivých povětrnostních podmínek, 
ale jistě také ryzí závodnické srdce a schopnost jít do 
extrému. Rekordy současné úrovně už opravdu hodně 
bolí. S tímto vědomím si jezdci, kteří letos posunuli 
úroveň rekordních zápisů, zaslouží veliký obdiv. 
Pojďme tedy k letošním závodům. Nejdříve trocha 
statistických údajů. Celkem se letos pohárových závodů 
zúčastnilo 554 jezdců. Většina pochopitelně startovala 
vícekrát, takže v absolutním pořadí poháru figurovalo 
196 jmen. Alespoň 5 započítávaných závodů se 
zúčastnila téměř čtvrtina z nich a nejvěrnějších, kteří 
nevynechali ani jeden závod bylo letos 15. Průměrně se 
letos závodů účastnilo 80 jezdců (24 v kategorii ultra, 29 
v hobby, 20 v 40+ a 7 žen). 
Sezónu Časovek do kopce otevřela tradiční radotínská 
Třebotovka a v cyklisticky brzkém termínu přilákala 
nejpočetnější pole nažhavených jezdců. Počasí nám 
přálo, ale protivítr v horní části i velká jména amatérské 
cyklistiky zdržel na trati o nejméně půl minuty déle než 
v prologu 04. 
Následoval svižný Karlík, ovšem letošní byl zcela proti 
větru a na této, relativně delší trati, byl i u nejlepších 
zásek proti obvyklým časům dvou a více minutový (!). 
Letošní nepříliš vyvedené léto pár krásných dní přeci jen 
mělo a jeden z nich připadl na třetí klání, které proběhlo 
na nově zařazené lehce extrémní trati přímo v ulicích 
Radotína, pořádané ve spolupráci se Ski a Bike 
Centrem Radotín. Pravoúhlé křižovatky, neustále měnící 
se sklon, typy povrchu a závěrečné 14% kostky před 
cílem důkladně prověřily schopnosti jezdců i jejich 
bicyklů. Čtvrté klání, opět za krásného letního počasí, 
proběhlo ve Všenorech, ve stoupání na Jíloviště a poté 
následoval po třech letech opět zařazený Roblín, který 
jsme zvolili jako adekvátní trať pro jubilejní 50. 
pohárovou Časovku do kopce. Bohužel počasí nám 
nepřálo, i když... Účastníci si jistě vzpomenou, že pršet 
přestalo chvíli před startem prvního jezdce a opět začalo 
po dojezdu posledního, aby při vyhlášení výsledků již 
opět svítilo sluníčko... 
Pod těžkými mraky následovala osvědčená Hlásná a 
tradičním epilogem poháru byla Kopanina, kde za 
ideálních podmínek s větrem v zádech proběhla 
naprosto rekordní žeň.  
Rekordy kategorií přepisovaly celkem 8x, z čehož o 
polovinu změn se zasloužil v kategorii 40+ Josef 
Vejvoda (CKKV), po jednom rekordu pak přispěli Radek 
Procházka (KC Slavia Praha), Petr Drechsler 
(Hodkovičky), Dáša Likusová (Silesia) a Lucie Kočí 
(SOS). 
V prestižní kategorii registrovaných amatérských 
závodníků Ultra se neuvěřitelně dobře dařilo čtveřici 
nejlepších z kategorie hobby 04. Mezi sestavu loňských 

hobíků Tomáš Okrouhlický, Pavel Kouřimský, Viktor Volf 
a Marek Vitoch v čele této kategorie se dokázal vklínit 
pouze zkušený Petr Pohořalý. 
Vyhrát při první cyklistické sezóně kategorii hobby a při 
druhé nasbírat nejvíce bodů v kategorii Ultra, tak jak to 
předvedl Tomáš Okrouhlický (Bike team), nepotřebuje 
další komentář jeho výkonnosti. Ani jednou nechyběl na 
stupních a první ultrasezónu zakončil s bilancí 3x první, 
2x druhý a 2x třetí. Do čela hodnocení se vyhoupl ve 
druhém závodě a v dalších závodech svůj náskok 
zvyšoval, až na výrazných 31 bodů. Tomáš letos ukázal, 
že již není jen mužem krátkých kopců a razantně 
promluvil i v hromadných závodech. 
Druhou příčku po většinu sezóny držel Viktor Volf (Krab 
cycles), ovšem do posledního klání nenastoupil a tak 
přišla šance pro další jezdce. Z hloubi bodování 
v posledních závodech nekompromisně stoupal Petr 
Pohořalý (SOS). V posledním závodě při své páté 
letošní účasti bodoval plným počtem a z nevděčného 
čtvrtého místa poskočil na stříbro. Nejraději bude patrně 
vzpomínat na Všenory, kde do své bilance 1-0-1 zařadil 
onu jedničku u počtu vítězství. Bronzový skončil jeho 
týmový kolega, Pavel Kouřimský (SOS). Na začátku 
zaosciloval mezi 8. a 2. příčkou a posléze začal 
pravidelně postupovat od 5. místa vzhůru. Na bronz se 
vyšvihl na Hlásné a na Kopanině jej udržel. Největšího 
úspěchu dosáhl v rychlém, pro něj stříbrném, Karlíku. 
Pro úplnost ještě Pavlova bilance 0-1-0. 
Zajímavý vývoj mělo bodování kategorie 
neregistrovaných jezdců hobby. První polovina sezóny 
byla ve znamení Ondřeje Sedláčka (Kola Ledeč nad 
Sázavou). Jeho největší rival Vítek Černý (Modřanský 
blesk), po dvou úvodních duelech ve prospěch Ondřeje, 
prolomil jeho nadvládu poprvé v extrémním Radotíně II a 
po dalším klání převzal otěže této kategorie. V boji o 
celkové vítězství vyzněly jejich souboje 3:2 pro Vítka a 
ten se stal s bilancí 3-3-0 celkovým vítězem. Ondřejovi, 
s bilancí 2-1-0, závody v druhé polovině sezóny již tolik 
nesedly, přesto však druhé místo uhájil s bezpečným 
náskokem před třetím v pořadí Pavlem Šáchou (Plašáci 
Praha) (1-0-1). Ten svojí bilanci ozdobil zlatem 
v Radotíně II, kde nechal za sebou i oba výše zmíněné 
jezdce. Zahájil na 5. místě, ale prakticky celou sezónu 
pobýval na třetím postu bodování, jen po vynechaném 
Roblínu klesnul zpět na 5. pozici, ale hned při první 
příležitosti se vrátil zpět na bronz. 
V kategorii mužů 40+ není k bilanci 7-0-0 Josefa 
Vejvody (CKKV), 4 zlepšeným traťovým rekordům a 3 
nejrychlejším jízdám závodů bez ohledu na kategorie co 
dodat. Jeho letošní forma byla obdivuhodná a s uznáním 
se o jeho výkonech vyjadřovali i jeho největší soupeři. 
Stejně pozoruhodnou bilancí se prezentoval i Jaroslav 
Špimr (Vinohradské šlapky), které všechny své účasti 
proměnil ve stříbro (0-5-0). Vyšší kov už druhý rok není 
Pepovou zásluhou k dispozici... Václav Jagoš (Cyklo 
Kern) (0-1-2) zahájil na 5. místě vystoupal až na stříbro, 
které držel až do Hlásné. Na závěrečné Kopanině však 
už jen poopravoval bodový zisk z Roblína, kdežto 
Jaroslav bodoval naplno a odsunul jej na bronz.  

V rámci závěrečného hodnocení jsme také vyhověli 
žádostem jezdců prohánějících bicykly ještě o něco déle 
a alespoň v rámci výsledkové tabulky oddělili jezdce 
původní kategorie 50+. V tomto hodnocení nasbíral v 
letošní sezóně nejvíce bodů Pavel „Uragán“ Urych 
(HCK) před, po zranění sdrátovaným a přesto 
vynikajícím, Igorem Kubínem (HIC Markus) a Václavem 
Hrachovinou (Sokol Králův Dvůr).  
V kategorii žen první místo od úvodního do posledního 
klání neopustila Lucie Kočí (SOS) a s bilancí 4-1-1 
s výrazným náskokem zvítězila. Loňské celkové stříbro 
zopakovala Michala Spudilová (SP kolo) (0-1-4), která, 
kromě větrného Karlíku, při všech svých startech 
spurtovala na pódium. Dostatek bodů pro třetí post 
vybojovala ve čtyřech závodech Petra Foktová (SP kolo) 
(1-1-0). 
V absolutním pořadí, kde se započítávají body ze všech 
závodů, se již ve druhém klání vyhoupnul do čela Josef 
Vejvoda (CKKV) a pozvolna se vzdaloval svým 
největším soupeřům, ne však natolik rychle, aby si mohl 
dovolit v některém ze závodů zaváhání. Pro Pepu bylo 
absolutní hodnocení velice prestižní a originální dres 
Discovery Channel, který nejlepšímu vrchaři bez rozdílu 
kategorií stylově věnoval sponzor absolutního pořadí 
Bike a Ski Centrum Radotín si svými letošními výkony 
jednoznačně zasloužil. Stříbrný post vybojoval Tomáš 
Okrouhlický (Bike team). Už loni, ještě v kategorii hobby 
se o něm mluvilo jako o objevu roku. Jeho letošní posun 
mezi respektované závodníky byl opět velice výrazný, 
takže očekávání pro příští sezónu jsou veliká... 
Překvapivě postoupil na třetí místo absolutního pořadí 
v posledním závodě Petr Líbal (H-H Smíchov), který 
postupoval pozvolna a převážnou část ročníku zůstával 
těsně pod pomyslnou bednou tohoto hodnocení, avšak 
dostatečně blízko, aby poslední pohárové body stačily 
na krok na bronzový post. 
V hodnocení týmů letos kralovali Smíchovští H-H, kteří 
nejvyšší post od druhého dějství již nikomu 
nepřenechali. Pořádající KPO sice zahájilo těsně pod 
týmovou bednou, avšak podobně jako H-H poskočili 
v Karlíku na stříbro a taktéž jej neopustili až do konce. 
Mnohá „nej“ v poháru Časovek do kopce připadlo 
Vinohradským šlapkám. Minimálně co se týče počtu 
jezdců, hlasitosti povzbuzování a výraznosti vůbec. 
Jezdci tohoto týmu začali postupovat z páté příčky a ve 
třetím klání se s KPO dělili o stříbro. KPO v dalších 
závodech poodjeli a šlapky s přehledem jistili až do 
závěru bronz před dalšími početnými týmy. 
Tečkou za VII.ročníkem poháru Časovek do kopce bylo 
vyhlášení celkových výsledků v restauraci Ořech, ke 
kterému tradičně patří anketa. Cenné podněty využijeme 
v přípravě závodů v následující sezóně a pevně 
doufáme, že se na tratích již VIII. ročníku budeme opět 
setkávat.  
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Zabezpečení závodů pro Vás zajišťoval organizační tým ve složení: 

Michal Malášek 
start: Dušan Příbrský, Vladimír Žák, Petr Jiříček, Jan Krpata, Michal Malášek 

časomíra cíl:  Antonín Tenkrát , Dušan Příbrský, Pavel Malášek, Jakub Malášek 
pořadatelé: Jiří Sladký, Jiří Pohl, Zuzana Malášková, Jan Krpata, Radmila Vojtěchovská 

biomatematický model (BMM): Petr Jiříček, Michal Malášek 
externí supervizor: Jiří Pohl (Vin. šlapky) 

web: Jiří Sladký 
…za laskavé podpory firem: 
 
 
 
 
 

 
hlavní sponzor funkční prádlo sportovní nápoje a výživa kola + vše na hory- 

 sponzor absolutního pořadí 

Rudná - Hořelice  

originální ceny pro vítěze všech kategorií 

sportovní centrum 

Všenory 

 
 
Zvláštní poděkování: 
 
Bike a Ski Centru Radotín za spolupořádání 3. závodu a kompletní zabezpečení tratě. 
 
Restauraci Ořech č.p. 22 (panu Bémovi) za poskytnutí prostoru pro závěrečné vyhlášení výsledků  
 
Speciální dík: 
 
Jiřímu Pohlovi (Vin. šlapky), který po celý ročník nestranně dohlížel na správnost bodování a především za zvládnutí infarktového stavu po kolapsu techniky při vyhodnocování 
výsledků po posledním závodě. Díky jemu jsme mohli vyhlásit nejen pořadí nejlepších v jednotlivých kategoriích, ale i kompletní pohárové výsledky všech účastníků a týmů. 


