
KPO – Racing minutes – Šlap okolo Slap 
Z webu Enduraining.com opět přinášíme zajímavý pohled do dění na 
samé špici pelotonu při dalším podniku poháru UAC.  
 
Sobota 2.5. - 2h - 80km, - 2 kola, celkem 79km, nastoupáno 1300metrů. 
Na startu asi největší konkurence na UAC co za poslední dobu 
pamatuju. Kromě Chybiče a těch několika málo co dali přednost 
maratonu ve Znojmě, tu byli snad všichni. První kolo se jelo svižně, ale 
žádný drama. Jak byl velký balík, tak to bylo trochu nervózní a v půlce 
kola to ve sjezdu na široký a rovný silnici lehlo. Já u tuho nebyl, ale 
Miloš někomu tretrou centroval přední kolo a říkal, že to v tý šedesátce 
zas taková sranda nebyla, ale ustál to. Pak měl ještě smůlu jeden z 
domácích favoritů Malina, který měl defekt a už to nesjel. Během 
prvního kola to trochu prořídlo, ale pořád nás do druhého vjíždělo tak 
30. Trhlo se to až za v kopci za mostem na 55km. Dole za to vzal 
Tomáš Dudek a docela to rozjel. Kopec byl dlouhý 2,7km s průměrným 
stoupáním 6%. Já ho jel průměrným výkonem 380W, což je dost. 
Postupně jsem si doskákal dopředu skupiny a snažil jsem se hodně 

točit. Sice jsem si dával, ale pocitově to šlo. Až pak nastoupil Zahrada a 
to už jsem to měl na hraně, ale malinkatá rezerva na nástup tam ještě 
byla. Trochu nám odskočil s Netíkem, ale měli jsme díru jen kousek, tak 
jsem čekal, že se to v pohodě na vršku sjede. Bohužel jsem nečekal, že 
tak pojedou a my se nebudeme schopný srovnat a jet taky. Takže ode 
mne velká taktická chyba, že jsem to nezkusil se zmáčknout a odjet s 
nimi. Nahoře se to Červinka snažil organizovat a rozjíždět, ale nikomu 
se nechtělo. Chvíli jsem se tam protočil, ale když jsem zjistil, že se nás 
točí pár a zbytek se veze, vykašlal jsem se na tahání a jen střídal. Bylo 
nás tam asi dvanáct a nejlíp to udělal Libor Janoušek, když viděl, že to 
nikam nevede. Prostě se sebral a jel sám. Jel sice pořád jen kousek 
před námi, ale my jeli tak blbě, že jsme ho prostě až do cíle nedojeli. V 
cílovém kopci jsme jeli tempo téměř bez nástupů. Nejdřív za to vzal 
Krupi a na kousek nám oskočil, pak jsme jeli my společně. Před cílem 
se ještě zvedl Prochajda. Já už na to nějak neměl sílu, tak jsem se tam 
doplazil jako třetí ze skupiny a celkově sedmý. Takže v cíli Zahrada 
(velmi zaslouženě), Netík a třetí Libor. Ten si to taky zasloužil za těch 
posledních deset kiláků, které jel sám kousek před námi a udržel to. 
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Více informací a grafy 
hledejte na:  
http://www.enduraining.com/cze/clanky/
postupne--u201eladime-u201c-na-
zavody.html 


