
Tour de Lužnice 2007 
(5. – 6.7.2007, Lužnice u Třeboně, Czech Republic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
První ročník Tour de Lužnice se odehrál ve dnech 5. – 6. 7. 2007 za účasti špičkových jezdců a jezdkyň 

z týmů KPO, KNO a spřátelených týmů Růžičků a Divínů. Zejména je třeba vysoce ocenit nasazení týmu Divínů, 
kteří svoji účast potvrdili doslova na poslední chvíli až pár minut před startem. 

 
Úvodní den Tour začal - jak jinak - prologem. 125 metrový okruh kolem Lužnické návsi absolvovali jezdci 

dle věkových kategorií – Děti 1x (celkem 125 metrů), Junioři a Ženy 5x (625 metrů) a Muži 10x (1 250 metrů). 
Jako první na trať vyrazili Děti. V dramatickém souboji vybojoval první místo těsným rozdílem necelé 1 

sekundy Daník Divín (Divínovi) před Darečkem Růžičkou (Růžičkovi) a na třetím místě skončil David Malášek (KPO). 
Nad výborným umístěním Darečka Růžičky se lze jen s údivem pozastavit, neboť tento mladý závodník pochopil 
princip závodu – kdo je rychlejší, vyhrává – až po projetí cílovou páskou.  Anežka Sladká (KNO) závod nedokončila. 
Její ztráta na ostatní závodníky se rapidně zvětšovala, a tak zhruba v půli trati jízdu na odrážedle vzdala a snažila 
se trať si zkrátit během přes trávník. Pořadatel bohužel neuznal její heroický výkon a s poukazem na nedovolenou 
kombinaci jízda na odrážedle – běh ji diskvalifikoval. Další diskvalifikace postihla Marečka Příbrského (KPO), který 
užil nedovolené podpůrné prostředky (hnací silou byl jeho otec).  

5 prologových okruhů následně absolvovali Junioři a Ženy. Mezi Juniory se nejvýše umístil Ondra Růžička 
(Růžičkovi) před Alžbětou Růžičkovou (Růžičkovi) a Adamem Příbrským (KPO).  

V kategorii Žen podala nejlepší výkon dne Markéta Příbrská (KNO) před týmovými kolegyněmi Jitkou 
Sladkou (KNO) a Zuzanou Maláškovou (KNO). Na čtvrtém místě se umístila Renata Divínová (Divínovi). 

V kategorii Mužů, kde se závod jel na 10 kol, se strhl mohutný souboj o vteřiny mezi jezdci profi-týmu 
KPO. Z vítězství v prologu se nakonec radoval Jiří Sladký (KPO) o pouhou 1 sekundu před favorizovaným Michalem 
Maláškem (KPO) a 4 sekundy před Dušanem Příbrským. Nečekaným nástupem do první poloviny závodu se na 
skvělém 4. místě - pouhých 10 sekund za vítězem - umístil bývalý člen týmu KPO Richard Růžička (Růžičkovi) a 
velmi solidní výkon podal i pátý Zdeněk Divín (Divínovi), který si jako zátěž přibral též dětskou cyklosedačku 
(ovšem bez příslušenství).  

Vyhlášení výsledků prologu proběhlo na slavnostním rautu v příjemném prostředí lužnických apartmánů. 
Zlatým hřebem večerního programu bylo servírování Lužnického bujónu, který byl připraven podle tajného 
rodinného receptu Jirky Sladkého. Někteří pánové si přitom zahráli i ruskou ruletu, když spolu s bujónem 
konzumovali i syrové žloutky. Přesto všichni druhý den v plné síle nastoupili na start. 

 



Hlavní souboj pak přišel až druhý den dopoledne v etapě kolem Rožmberka. Etapa je dlouhá 7,2 km, 
profilově není příliš náročná, ale přesto se pro Zdeňka Divína stala orientačním oříškem, který se postupem času 
proměnil ve skutečné cyklistické peklo. Zdeněk totiž projel prakticky celé Třeboňsko v skvělém čase necelých 48 
minut, za což mu na tomto místě musíme vzdát hold! 

V Juniorské kategorii se opakovalo pořadí z předchozího prologu, tedy na 1. místě dojel s výrazným 
náskokem téměř 4 minut Ondra Růžička, před Alžbětou Růžičkovou a na 3. místě nejmladší jezdec kategorie Adam 
Příbrský. 

Zato v kategorii Žen se děly věci. Favorizovaná Markéta Příbrská nakonec skončila „až“ druhá, když ji 
s téměř 3-minutovým rozdílem překonala famózně jedoucí Jitka Sladká. Bronz brala Renata Divínová a 
„bramboru“ Zuzana Malášková. 

V kategorii Mužů se očekával strhující zápas mezi jezdci týmu KPO. První místo nakonec vyjel Jirka Sladký 
s téměř minutovým náskokem na Dušana Příbrského a překvapivě až třetí s odstupem více než minutu a půl na 
stříbro skončil Michal Malášek. Richard Růžička skončil čtvrtý a již zmíněný Zdeněk Divín díky neplánovanému 
výletu okolo Třeboně dojel na pátém místě. 

 
Celkové pořadí (součet časů z obou dnů) v Juniorské kategorii kopírovalo pořadí v obou dnech – tedy 

1. Ondra Růžička, 2. Alžběta Růžičková a 3. Adam Příbrský. 
V Ženské kategorii se díky skvělému výkonu v etapě na nejvyšší stupínek postavila Jitka Sladká, před 

Markétu Příbrskou a třetí místo nakonec získala díky výrazně lepšímu času v prologu Zuzana Malášková, když ji jen 
12 sekund dělilo od čtvrté Renaty Divínové. 

V Mužích se na 1. místě umístil Jirka Sladký, před v etapě skvěle jedoucím Dušanem Příbrským a až třetí 
trochu překvapivě skončil Michal Malášek. Čtvrté místo patří Richardu Růžičkovi a páté místo nešťastnému 
„discover“ jezdci Zdeňkovi Divínovi. 

 
V prestižní Týmové kategorii, díky skvělým a vyrovnaným výkonům v obou dnech, slavili zlato Sladcí, před 

stříbrnými Příbrskými a bronzovými Maláškovými. Těsně pod stupni vítězů pak skončili Růžičkovi a Divínovi. 
 
Věřím, že 1. ročník Tour de Lužnice se všem zúčastněným líbil a že se sejdeme v ještě větším počtu a 

stejně dobré náladě na 2. ročníku, který se bude konat ve dnech 3. – 4.7.2008 opět v příjemném prostředí 
Lužnické návsi a v okolí rybníka Rožmberk. 

 
 
Ahoj a díky všem za účast, skvělé výsledky a hlavně mnoho legrace! 
 
Jirka Sladký, KPO 
 

 



pořadí
čas celkem

(m:s)
čas

(m:s)
průměr
(km/h)

čas
(m:s)

průměr
(km/h)

Sladcí (Jitka + Jirka) Sladcí 1 37:33
Příbršští  (Markéta + Dušan) Příbršští 2 41:15
Maláškovi (Zuzana + Michal) Maláškovi 3 45:57
Růžičkovi (Alžběta + Richard) Růžičkovi 4 49:03
Divínovi (Renata + Zdeněk) Divínovi 5 1:14:36

Sladký Jiří KPO 1 16:51 3:38 20,6 13:13 32,7
Příbrský Dušan KPO 2 17:50 3:42 20,3 14:08 30,6
Malášek Michal KPO 3 19:32 3:39 20,5 15:53 27,2
Růžička Richard Růžičkovi 4 21:28 3:48 19,7 17:40 24,5
Divín Zdeněk Divínovi 5 47:59 4:04 18,4 43:55 9,8

Sladká Jitka KNO 1 20:42 2:17 16,4 18:25 23,5
Příbrská Markéta KNO 2 23:25 2:14 16,8 21:11 20,4
Malášková Zuzana KNO 3 26:25 2:23 15,7 24:02 18,0
Divínová Renata Divínovi 4 26:37 2:55 12,9 23:42 18,2

Růžička Ondra Růžičkovi 1 23:40 2:03 18,3 21:37 20,0
Růžičková Alžběta Růžičkovi 2 27:35 2:18 16,3 25:17 17,1
Příbrský Adam KPO 3 28:52 2:39 14,2 26:13 16,5

Divín Daník Divínovi 1 1:09 1:09 6,5
Růžička Dareček Růžičkovi 2 1:10 1:10 6,4
Malášek David KPO 3 1:48 1:48 4,2
Sladká Anežka KNO - DNF DNF DNF
Příbrský Mareček KPO - DNF DNF DNF

muži - 10 kol: 1,250 km
ženy a junioři - 5 kol: 0,625 km
děti - 1 kolo: 0,125 km

etapa 7,2 km

jméno tým
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