
Sosenkův rekord v ohrožení? 
Světový rekord v hodinovce, jeden z nejprestižnějších 
klenotů profesionální cyklistiky, který je v současné době 
oblečen do českých barev, díky mimořádnému výkonu 
Ondřeje Sosenky při jeho pokusu v roce 2005, láká 
nejednoho špičkového časovkáře. Nyní se v této 
souvislosti začíná mluvit o bezkonkurenčním 
časovkářském králi současnosti… 
 
Pokud by se měl někdo pokusit o nový 
rekord v hodinovce, pak je to 
bezesporu novodobá hvězda, 
mistr světa v časovce, Švýcar 
Fabian Cancellara. 
"O hodinovce přemýšlím" 
potvrdil časopisu 
Bicisport 

v jeho listopadovém vydání. "Jsem si jistý, že dřív nebo 
později to zkusím." 
24. září dominoval Cancellara při získání jeho třetího 
časovkářského titulu na mistrovství světa v Mendrisiu ve 
Švýcarsku takovým způsobem, cílovou páskou projížděl 
s rukama nad hlavou. Trať zvládl 

průměrnou rychlostí 
51,58km/h a 
druhého v pořadí, 

švéda Gustava 
Larssona nechal za 

sebou o propastných 
1:27 minuty. 

"Myslím, že jsem 
v Mendrisiu ukázal takové 

zatížení zvládám,“ 
pokračuje „ale síla není 

všechno. Musím se 
naučit jak stejně 

intenzivně 
pracovat na 
dráze. Bude to 

chtít ještě 
nějaký čas.“ 

Ondřej Sosenka 
zajel stávající 

rekord 
v hodinovce 

UCI 

výkonem 49,7km v Moskvě, 19.7.2005. Před Ondřejem 
uspěli při rekordním pokusu Brit Chris Bordman 
(49,441km) v roce 2000 a Belgičan Eddy Merckx 
(49,431km) v roce 1972. 
UCI rekord v hodinovce spočívá v ujetí co největší 
vzdálenosti na velodromu v časovém limitu 60 minut. 
V roce 2000 stanovila UCI přísná technická pravidla, díky 
kterým musí být vybavení obdobné, jaké použil při svém 
pokusu Merckx. Aerodynamické přilby, kola a rámy jsou 
zakázané. 
Držitelem nejlepšího výkonu v hodinovce bez omezení 
(UCI best human effort) je Chris Bordman. Výkonu 
56,431km dosáhl s vybavením nesplňující předpisy UCI 
pro hodinovku. Svůj stroj řídil ve známé pozici 
supermana. 
Podle serveru Tuttosport je snaha přesvědčit Cancellaru 
k pokusu v Montichiari (Brescia, Itálie), na velodromu 
s 250 metrovou dřevěnou dráhou, otevřeném v květnu. 
Poslední rekord stanovený v Itálii zajel v roce 1967 na 
Olympijském velodromu v Římě Belgičan Ferdi Bracke 
(48,093km), který překonal osm let starý milánský rekord 
Francouze Rogera Rivière. 
 
pozn. Pro úplnost uvádíme ještě třetí cyklistickou kategorii 
v níž se usiluje o rekord v hodinovce a to IHPVA/WHPVA, 
která zahrnuje stroje s odlišnou polohou jezdce - 
kapotovaná lehokola, kde současný rekord stanovil 
19.7.2009 Sam Whittingham ve Ford Michigan Proving 
Grounds, USA neuvěřitelným výkonem 90,598km 
 

Převzato z www.cyclingnews.com 
 
http://www.cyclingnews.com/news/fabian-cancellara-to-attempt-hour-record 
 
podrobné informace o tomto tématu a rekordech všech kategorií: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hour_record 
http://www.wolfgang-menn.de/hourrec.htm 
 
podrobné informace o stávajícím rekordu Ondřeje Sosenky, včetně zajímavých 
grafů porovnávajících jeho jízdu s předchozím rekordem Chrise Bordmana. na: 
http://www.wolfgang-menn.de/sosenka.htm    


