
KPO Racing minutes - Kněžmost a Jedomělice (UAC ) 
Vítek Černý (KPO) referuje o dalších závodech poháru UAC, časovce 
dvojic v Kněžemostě a hromadném závodě v Jedomělicích.  
Na start UAC časovky dvojic v Kněžmostě jsme se postavili společně 
s Honzou Procházkou. Již podle startovního roštu se dalo usuzovat 
na konečné pořadí - bylo zde několik velice silných dvojic 
(Vitáček+Novák, Kudrna+Mužík, Procházka+Miller, Vaňkát+Hájek). 
Po rozboru výsledků z minulých let jsme usoudili, že bude potřeba 
zajet čas za pod 56 minut, protože jen tak lze pomýšlet na nějaký 
slušný bodový příděl. Zvolená strategie byla odstartovat rozumně, 
opravdu začít jet až v kopci a až nás dojede "Vitas s Novákem", kteří 
startovali minutu po nás, jet na "oči", co jen to půjde. Jeli jsme celkem 
rovnoměrné tempo, Honza měl drobnou krizi před Kněžmostem v 
prvním kole, já zas při výjezdu na kopec v kole druhém. Stanovený 
čas jsme nakonec pokořili o téměř 1/2 minutu, což stačilo na celkové 
solidní 5. místo v UAC - všichni ti "velice silní" sice zůstali před 
námi,ale jinak to byl pěkný závod.  
Po volné sobotě jsem se vydal do Jedomělic, které byly letos po třech 
deštivých ročnících v tomto směru skutečně netradiční. Na startu se 
schází špičková konkurence a kromě hobíků/amatérů je  vidět i 
několik závodníků jezdících lepší podniky (Dukla Praha, Sparta, mtb 
Scott & Hagget), za KPO je tu Honza Procházka a já. Jak již jsem 
zmínil v úvodu, počasí bylo parádní, sice to v posledním kole 
vypadalo, že tradice nebude porušena a že zaprší, ale k tomu 
nakonec nedošlo. Vítr foukal sice silný, ale co se směru týče, tak 
relativně přívětivý. Podle mého názoru patří Jedomělice k jedněm z 
nejtěžších závodů UAC. Za prvé je pro kategorie AB přichystáno 
100km, za druhé si při nich cyklista projde snad všemi nástrahami 
závodní cyklistiky (snad kromě dlouhého kopce) - jízda na větru, 
technický sjezd, krátký kopec, který se ale jezdí rychle v nástupech a 

pokud si 
člověk skupinu 
nesjede už v 
Jedomělicích, 
tak si jí dojíždí 
těžko, protože 
za Jedomělicemi 
se jezdí na 
větru. Na hlavní, 
kde to bylo 

otevřené,tentokrát 
foukalo proti, takže se člověk v 
balíku schoval, vítr se otočil až v 
posledním kole. Vzhledem ke "zvěři", 
která se sešla na startu, byla taktika 
jednoduchá - snažit se uviset co nejdýl. 
První kolo - po startu se celkem nic moc neděje, 
ani nevím, jestli někdo zkouší odjet. Sjezd se jede 
celkem svižně. Kopec z Pozdně se jede ale velice 
rychle díky prémii, která je tu vypsaná. To co předvedla v prvním kole 
špička balíku snad ani nebudu komentovat. Každopádně malou díru, 
kterou si necháváme, sjíždíme už při průjezdu startem. Druhé kolo - 
proti větru na hlavní se jede skutečně výletní tempo, takže se celý 
balíjk sjíždí a začínáme odznovu. Pokud jsem registroval, tak bylo pár 
lidí v úniku, takže tempo po sjezdu až pod kopec se jelo dost svižné. 
Kopec se jede opět rychle, tentokrát si díru nenechávám asi díky 
tomu, že se tolik nenastupovalo. Třetí kolo - po hlavní se tentokrát 
docela jede, ale nic důležitého se neděje. Ke konci závodu už byla 
karty rozdány a nikdo se o nic nepokoušel, potěšující bylo, že KPO 
mělo v první skupině oba své závodníky. Co snad stojí za zmínku je, 

že se v posledním kole otáčí vítr o 90° a na hlavní fouká regulérně 
zprava. Pole závodníků se roztahuje přes celou silnici, ale k žádným 
karambolům nedochází. Pod cílový kopec se dojíždí trochu nervózně, 
co loňský rok naznačoval, se letos již plně projevilo  - kvalita 
startovního pole se posouvá a do cíle dojíždí pohromadě stále více 
závodníků. Do cíle se jede dost rychle a asi v polovině kopce 
opouštím přední linie, Honza mě přeskakuje asi ve třech čtvrtinách 
kopce, ani se nesnažím zalovit, přeci jen do kopce mu to jezdí 
podstatně lépe - téměř 10kg hmotnostního rozdílu se ve výkonu na 
kilogram již výrazně projeví. Závod hodnotím pozitivně, KPO opět 
ukázalo vyrovnanou výkonnost.  
 
Vít Černý (KPO) 
 

výsledky: 
http://www.uac.cz/kalendar.php 
foto:  
http://honzaherda.rajce.idnes.cz/UAC_-_Jedomelice_10_05_09/ 
Info o týmech: 
http://www.kpo.cz/2009/sezona_09-01.pdf 




