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IX. ročník poháru Časovek do kopce je za námi. Pojďme se 
krátce ohlédnout za tím, co se letos na pohárových kopcích 
dělo a jak probíhaly boje v jednotlivých kategoriích. O 
sportovní úrovni poháru vypovídá fakt, že i letos jsme se 
dočkali změn v traťových rekordech. Nutno podotknout, že i 
předchozí traťové rekordy měly v držení nejrespektovanější 
hvězdy amatérské cyklistiky, takže překonání kteréhokoli 
z časů znamená bez diskuze mimořádný výkon. Nejen na 
špici se však bojuje naplno a množství vylepšených osobních 
rekordů v celém poli jezdů hovoří za vše. Vedle výkonnosti se 
v poslední době dost mění i použitá technika. Karbon 
v amatérské cyklistice sice novinka už pár let není, ale letošek 
by se dal označit za patrně průlomový v množství, v jakém se 
na závodech v nejrůznějších podobách objevoval. Že by tedy 
zlepšující se časy byly výsledkem technologického pokroku? 
Možná, ale stále určitě rozhoduje především trénink, 
zkušenosti a schopnost se při jízdě proti chronometru 
„zmáčknout“. 
Pojďme však již k letošním závodům. Nejdřív trochu 
statistických údajů. Celkem se letos pohárových závodů 
zúčastnilo 520 jezdců. Většina pochopitelně startovala 
vícekrát, takže v absolutním pořadí poháru figurovalo 203 
jmen. Alespoň 5 započítávaných závodů se zúčastnila více 
než sedmina z nich. Nejvěrnějších, kteří nevynechali ani 
jeden závod bylo letos, stejně jako loni, 11. Průměrně se letos 
závodů účastnilo 74 jezdců (24 v kategorii ultra, 23 v hobby 
i 40+ a 4 ženy). 
Sezónu Časovek do kopce otevřela tradiční Radotínská 
Třebotovka (3,8km/168m) a v brzkém dubnovém termínu 
přilákala nejpočetnější pole nažhavených jezdců. Po 
cyklisticky příznivé zimě tento závod proběhl za krásného 
jarního dne a na dosahovaných časech to bylo znát. 
Následoval Karlík (7,2km/186m), kde nám počasí vůbec 
nepřálo a převážnou část startujících na trati dostihl silný 
déšť. Při třetím klání v extrémním Radotíně II – Ski a Bike 
centrum (2,2km/111m) bylo počasí naštěstí nakloněno 
příznivě. Čtvrtým závodem byla premiéra částečně nové tratě 
Loděnice II (2,8km/161m). Páté dějství proběhlo na zcela 
nové, hodně členité, trati ve Vraném (3,5km/156m). Zářijová 
Hlásná (2,5km/158m) v termínu Krále s velmi nejistým 
počasím proběhla v lehce komorním duchu a tradičním 
finálem poháru byla Kopanina (4,3km/128m), kde, si v jednom 
z posledních závodů letošní sezóny přijelo zazávodit po 
Třebotovce druhé nejpočetnější pole jezdců. 
Rekordy kategorií se v pěti závodech nakonec přepisovaly 
celkem 6x, pro dva zbývající na nových tratích máme 
z letoška stanovené základní hodnoty. V kategorii Ultra 
přitvrdil svůj traťový rekord na Třebotovce někdejší celkový 
vítěz Jan Šnajdr (HIC Markus) a v Radotíně II výrazně 
vylepšil rekord Radek Procházka (Bike team), v kategorii 
Hobby rovněž na Třeboovce vylepšil maximum Josef Jakouš 
(Scorpios 77) a v Radotíně II Jan Procházka (KPO), který 
navíc na nové trati ve Vraném stanovil dokonce absolutní 
rekord tratě, což doposud bylo vždy vyhrazeno výhradně 
jezdcům kategorie Ultra. V kategorii mužů 40+ svůj traťový 
rekord na Třebotovce vylepšil Josef Vejvoda a změny 
rekordních zápisů jsme se dočkali i v kategorii žen, když 
v Radotíně II ubrala pár vteřin z dosavadního nejrychlejšího 
času Jitka Kulhánková (Ski a Bike centrum Radotín). 
Kategorie Ultra letos neměla jednoznačného favorita. 
Výkonnost stávající šampióna Tomáš Okrouhlického (Bike 
team) dávno přerostla lokální seriál a s jeho pravidelnou 
účastí jsme tedy počítat nemohli. Jeho nástupce však nebylo 
potřeba příliš hledat, protože byl nedaleko – loni stříbrný, 
navíc týmový kolega Ondřej Charvát. Pro nejvyšší bodový 
zisk mu stačily 4 pódiová umístění (3x2., 1x3.). průběh 
poháru byl díky jeho stabilním výkonům vcelku jednoznačná 
záležitost, protože do čela se dostal po druhém klání a až do 
konce si udržoval bezpečný náskok. Celkově druhý Vít Mužík 
(CFC Kladno) s bilancí (0-2-1) zahájil na 4. pozici a vzhůru se 
začal prodírat po třetím klání. Po pátém závodu byl již 2., ale 
do posledního dějství šel opět z třetí pozice. Zabojoval a bylo 

z toho celkové stříbro. Jakub Želina (Sokol Králův Dvůr) sice 
na bednu letos v závodech nedosáhl, ale systematicky sbíral 
body poblíž, takže na třetí místo celkového hodnocení se 
propracoval již po třetím dějství. Vynechal Loděnice II, ale pak 
šel opět rychle nahoru a po Hlásné šel do posledního závodu 
ze stříbrné pozice. Závěrečný duel vyzněl lépe pro Vítka a 
Jakub zakončil ročník na bronzovém stupni. 
Podívejme se ještě jak se dařilo jezdcům, které do kategorie 
Ultra katapultovalo pódium v kategorii hobby. Vítěz kategorie 
Hobby 2006 Petr Hrubeš (Vinohradské šlapky) se v letošní 
sezóně zcela přeorientoval na ultramaratónskou dráhu a 
v srpnu uspěl na „Okolo České republiky 1246km“. Na našich 
závodech se tudíž neobjevil, přesto k jeho letošním výkonům 
nelze než gratulovat. 2006 stříbrný Rudolf Kadlec (Praha 12) 
se ani v Ultra neztratil, celkově se vešel do první desítky a 
v závodě se dokázal probojovat nejvýše v Loděnicích II, kde 
mu ze čtvrtého místa chyběly na ultra bednu necelé 3 vteřiny. 
2006 třetí Petr Klanica (KPO) patřil mezi nejpravidelnější 
účastníky a ročník zakončil poblíž první třetiny této kategorie. 
Pozdější trojice nejlepších kategorie Hobby se v prvním klání 
seřadila pod pódiem a kovy začala těžit až v následujících 
dějstvích. Nepřehlédnutelný Jan Procházka (KPO) (3-2-0) 
prokázal, že umí kopce i roviny a s postupem sezóny se 
posunoval čím dál výše i v absolutním pořadí závodů. Ve 
zmíněném Vraném II pak nenašel přemožitele bez rozdílu 
kategorií. Zlatá vstupenka do vyšší kategorie je tedy jistě ve 
správných rukou. Situace na druhém a třetím místě nám 
zamotala hlavu při závěrečném zpracování výsledků, neboť 
Josef Havránek (Sokol KD) i Pavel Šácha (Plašáci Praha) 
měli po posledním závodě stejný počet bodů a poprvé do hry 
vstoupila pomocná kriteria. Vzájemné duely vyzněly 4:1 pro 
Pavla a posunuly ho na stříbrný post. Bilance pódiových 
umístění obou byla 0-1-1). Josef se probojoval na druhé 
místo hodnocení ve třetím závodě a držel ho až do startu 
sedmého dějství, Pavel se na třetím místě mihl po Radotíně II 
a pak zůstával až do poslední chvíle na čtvrté příčce, aby 
jeho útok přišel ve správný moment na závěrečné Kopanině. 
Kategorii mužů 40+ letos dirigoval opět Josef Vejvoda 
(CKKV). Od roku 2003, kdy do ní vstoupil, jsme neměli jiného 
celkového vítěze a za celou tu dobu je několik jiných vítězů 
v jednotlivých závodech. Jeho nepřerušenou řadu 27 vítězství 
sotvakdo překoná a právě v letošním posledním závodě tato 
výjimečná série skončila. Pepa tak zakončil ročník s bilancí 
(6-1-0). Jedním z těch, kteří Pepovi řádně zatápěli byl Radek 
Vaňkát (Vinohradské šlapky). Ve svůj prospěch sice jejich 
duel nikdy neotočil, ale jen vteřinové ztráty znamenaly vždy 
dostatek bodů ze všech jeho účastí v závodech. S bilancí (0-
1-2) poskočil posledním závodem ze čtvrté příčky rovnou na 
stříbro. Třetímu v celkovém hodnocení Jiří Sladký (KPO) se 
při jeho první sezóně v této kategorii dařilo velice dobře. 
Několikrát skončil těsně pod bednou, premiérového kovu-
bronzu se dočkal hned v Karlíku a na Hlásné přidal i stříbro. 
Vše důkladně propočítával a po závěrečné Kopanině se 
velice radoval z bronzového umístění. Recept však 
pochopitelně nebyl ve výpočtech, ale ve stabilně vysoké 
výkonnosti, kterou si držel po celou sezónu. 
Také v doplňkovém hodnocení mužů 50+ se po posledním 
závodě pořadí značně zamíchalo. Excelentní vrchař Josef 
Burgr (HIC Markus) si střihnul úvodní a závěrečný závod, 
které proložil ještě extrémním Radotínem II. Zvláště jeho 
mimořádný výkon na závěrečné Kopanině ho katapultoval do 
čela tohoto hodnocení a s bilancí (3-0-0) nasbíral nejvíce 
bodů, přestože mohl započítávat ještě dva závody... Antonín 
Ježek (Sokol Králův Dvůr)(1-3-0) hrál v celkovém hodnocení 
velmi vyrovnanou partii především s týmovým kolegou 
Václavem Štefanem(1-1-3). Poměr jejich vzájemných duelů 
byl 4:2 a  rozhodl o stříbru pro Antonína. 
Žen letos startovalo poměrně dost, avšak pravidelných 
účastnic méně. Při své premiérové silniční sezóně všechny 
své účasti proměnila ve zlato Jitka Kulhánková (Ski a Bike 
centrum Radotín) a získala tím celkové prvenství. Stále se 
lepšící Markétka Secká (Bike team)(0-1-3) vynechala jen 

jediné klání a sezónu zakončila na stříbrném postu a pouhé 
dvě účasti a kvalitní výkony stačily Lucii Kočí (SOS) k získání 
bronzu.V absolutním pořadí se na pódium poskládali všichni 
vítězové základních mužských kategorií. Třetí příčku 
vybojoval, přes jednu neúčast, Ondřej Charvát (Bike team) s 
absolutní bilancí 0-3-1, stříbrný post připadl Honzovi 
Procházkovi (KPO)(1-0-0), který kromě špičkových výkonů 
ani jednou letos na startu nechyběl a absolutně nejvyšší 
počet bodů získal Josef Vejvoda (CKKV)(0-1-2) který kromě 
špičkových výkonů nechyběl na startu prakticky nikdy – v celé 
historii našeho poháru, navíc kdysi dávno, vynechal jediný 
závod! Přes vítězství v absolutním hodnocení i ve své 
kategorii 40+ bylo na Pepovi vidět zklamání z ukončení jeho 
vítězné série. O zlepšení jeho nálady se pak zasloužila 
mimořádná cena pro absolutního vítěze, kterou jsme získali 
těsně před posledním závodem ze Ski a Bike centra Radotín. 
Pepovi vrchařské schopnosti jsou pověstné a vzhledem 
k tomu, že je mezi ostatními respektovaným a navíc 
oblíbeným závodníkem, přebíral tuto cenu za mohutného 
potlesku a drobný organizátorský vtípek s podpisy přijal již 
s úsměvem. Šlo o to, že každý, kdo v některém ze závodů 
skončil za Pepou, mu vlastně přispěl bodem do absolutního 
pořadí. Proto jsme jezdce, kteří mu bod věnovali vyzvali, aby 
se Pepovi na unikátní cenu na památku podepsali (byl tu však 
i další záměr, aby se s tímto klenotem cyklistické výstroje 
zblízka pokochali i ostatní, dřív než zmizí v Pepově batohu.  
Závěrečným hodnocením bylo vyhlášení nejúspěšnějších 
týmů, které bylo opravdu hodně emotivní. Všechno 
nasvědčovalo k tomu, že týmem ročníku budou vyhlášení 
jezdci Sokola Králův Dvůr. Stabilně početná účast ve všech 
závodech, ukázkově složené spektrum účastníků, kde vedle 
rychlých ultra borců a zkušených veteránů startovali v jejich 
barvách i nejmladší účastníci letošního ročníku a veliká touha 
po nejcennějším týmovém kovu. Na pódiový post poskočili po 
3. závodu a od čtvrtého zaujali vedoucí pozici. 47 bodů před 
posledním kláním se zdálo jako bezpečný náskok... Naopak 6 
bodů mezi Bike teamem a KPO na druhém a třetím místě 
anoncovalo sezvání co největšího počtu jezdců k podpoře 
týmových barev.  
Přes velkou snahu jezdců KPO se na třetí příčce nic 
nezměnilo, ale to co se odehrálo po vyhlášení výsledků na 
druhé a prvním místě bylo natolik šokující, že ani Bike team 
ani Sokol Králův Dvůr nepovažoval výsledky za správně 
spočítané. Získat 71 bodů na Sokol KD v jediném závodě? 
Vyloučeno, tvrdili sami jezdci Bike teamu. V tu chvíli bohužel 
nebylo možné zkontrolovat výsledky posledního závodu, 
protože nedopatřením zůstaly v druhém pořadatelském autě 
a byly odvezeny pryč a tak jsme vyhlásili výsledky podle 
předpokládaného scénáře a tímto vyhlášením ročník ukončili. 
Následovalo ovšem horečné propočítávání a stále více 
začínalo výt zřejmé, že výsledky byly sečteny správně a 
nečekaným vítězem ročníku se stal, po mohutném útoku 
v posledním závodě, skutečně Bike team, nicméně velká 
jednička za zmíněný ukázkový přístup jezdců Sokola Králův 
Dvůr zůstává a v bodování poháru to bylo stříbro.  
Na závěr ještě malá perlička ze závěrečného zpracování 
výsledků, které provádíme v polních podmínkách na startu 
posledního závodu. Jako pokaždé se počítačům moc 
nechtělo... Cílový notebook po závodě usnul tak tvrdým 
spánkem, že probudit ho nebylo možné... I on asi bral letošní 
sezónu za uzavřenou, ale aspoň bylo více času na 
rozmyšlení odpovědí v anketě, která tradičně patří k vyhlášení 
celkových výsledků v restauraci Ořech. Cenné podněty 
využijeme v přípravě závodů v následující sezóně a pevně 
doufáme, že se na tratích jubilejního X. ročníku poháru 
Časovek do kopce budeme opět setkávat.   
 
© KPO – cyklistický klub 1998 – 2007  
 
www.kpo.cz        casovky@kpo.cz        608 729 800

 
Zabezpečení závodů pro Vás zajišťoval organizační tým ve složení: 

 
Michal Malášek 

start: Jan Krpata, Petr Jiříček, Michal Malášek, Pavel Král, Luděk Straka, Dušan Příbrský 
časomíra cíl: Antonín Tenkrát, Dušan Příbrský, Pavel Malášek, Otto Veselý 

pořadatelé: Jiří Sladký, Petr Jiříček, Zuzana Malášková, Michal Dvořáček, Radmila Vojtěchovská, Lucie Vojšová, Alois Vitásek, Petr Klanica 
biomatematický model (BMM): Petr Jiříček, Michal Malášek 

fotogalerie: Jan Krpata 
…za laskavé podpory firem:  web: Jiří Sladký, Michal Malášek 
 
 
 
 
 
 

www.postovnisporitelna.cz 

hlavní partner poháru 

http://web.quick.cz/moira-divis 

značková prodejna Budečská 20, 

Praha 2 

funkční prádlo 

www.sas-sklenarstvi.cz 

originální ceny pro vítěze všech kategorií 

www.penco.cz

sportovní nápoje a výživa 

www.kola-radotin.cz 

kola + vše na hory 

 

www.varta-consumer.cz 

kvalitní baterie 

Zvláštní poděkování: 
 
Ski a Bike Centru Radotín za spolupořádání 3. závodu a kompletní zabezpečení tratě.
 
Restauraci Ořech č.p. 22  za poskytnutí prostoru pro závěrečné vyhlášení výsledků. 
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