
Jubijní X. 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. Deset let s časovkami jsme 
slavili jednak zařazením těch nej- tratí z minulosti, rovněž 
však pozměněným vyhlašování nejlepších, kde se 
pódiové posty rozšířili o čtvrtý stupeň a analogicky 
k ročníku o jubilejní X-post pro desátého jezdce v pořadí. 
Změn však bylo daleko víc. Nejvíce viditelné bylo 
sloučení dosavadních tradičních kategorií Ultra – 
registrovaných závodníků a Hobby – neregistrovaných 
cyklistů, které se v průběhu let tak provázaly, že 
stanovení rozlišující hranice bylo stále méně zřetelné. 
Mnoho změn však proběhlo v „neviditelné“ sféře 
organizačního vybavení, které především výrazně 
zjednodušilo a zpříjemnilo práci časoměřičů v cíli.  
V rámci desátého ročníku jsme také podruhé v historii 
vyhlásili jeden ze závodů jako mistrovství poháru, opět 
v součinnosti s pohárem UAC. Zde jsme dostali odpověď 
na otázku, jaká je současná úroveň poháru – jezdci 
z popředí našeho hodnocení excelovali i zde. Nakonec i 
změny v rekordech kategorií na několika dalších kopcích 
naznačují mnohé. Nejen na špici se však bojuje naplno a 
množství vylepšených osobních rekordů v celém poli je 
obdivuhodné. 
Pojďme však již k letošním závodům. Nejdřív, jako vždy, 
trochu statistických údajů. Celkem se letos pohárových 
závodů zúčastnilo 517 jezdců. Většina pochopitelně 
startovala vícekrát, takže v absolutním pořadí poháru 
figurovalo 233 jmen. Alespoň pěti započítávaných 
závodů se zúčastnila více než deset procent z nich. 
Nejvěrnějších, kteří nevynechali ani jeden závod X. 
ročníku, bylo mile symbolicky 10. Průměrně se letos 
závodů účastnilo 73 jezdců (41 v kategorii mužů, 26 
mužů 40 a více let a 6 žen). 
Úvodní trio závodů se v posledních letech ustálilo a tak 
sezónu Časovek do kopce otevřela tradiční Radotínská 
Třebotovka (3,8km/168m). Nepřízeň počasí a zamračené 
nebe rozsvítil svým famózním zlepšením traťového 
rekordu Tomáš Okrouhlický (AC Sparta Praha), který nás 
takto nechal nahlédnout do úrovně bez diskuze 
profesionální. Zahájení ročníku to naprosto impozantní. 
Následoval Karlík (7,2km/186m), kde za krásného počasí 
přepisoval rekord kategorie M40+ Radek Vaňkát 
(Vinohradské šlapky) a poprvé časoměřiči v cíli závodu 
použili nový optoelektronický systém. Při třetím klání 
v extrémním Radotíně II – Ski a Bike centrum 
(2,2km/111m) bylo počasí velkou hádankou a značně 
proměnlivé. Rekordy odolaly. Čtvrtým závodem byla 
mimořádně náročná trať poblíž Berouna. Na obávaný 
Koledník (6,4km/245m) za nevlídného počasí dorazili jen 
ti nejvěrnější a navzdory podmínkám se i zde přepisoval, 
díky Radku Procházkovi (CK Královice), rekord a to 
absolutní. Poslední trojice závodů vyšla skvěle. Zbrusu 
nový asfalt při pátém dějství na Roblíně (6,2km/173m) 
přilákal, za krásného počasí, opravdu početné pole 
jezdců a opět Radek Vaňkát vylepšil rekord M 40+. 
Následující šestý závod - mistrák s UACem na Řevničáku 
(5,5km/297m) pak počet účastníků ještě zdvojnásobil! 
Tradiční finále poháru byla Kopanina (4,3km/128m), kde, 
rovněž za krásného počasí, si v jednom z posledních 

závodů letošní sezóny přijelo zazávodit, po Řevničáku, 
druhé nejpočetnější pole jezdců a tak, jak ročník zahájil, 
tak Tomáš Okrouhlický i zakončil – novým absolutním 
rekordem. Takže i závěr to byl naprosto impozantní. 
Pojďme na kategorie. Mezi muži do 39 let hned první 
závod mnohé naznačil. Z první desítky celkového pořadí 
IX. ročníku 2007 hned 5 figurovalo na jednociferném 
pořadí i na úvodní Třebotovce, otevítrající X. ročník a byli 
to právě ti, kteří sváděli boje o čelo v celkovém pořadí po 
celou sezónu 2008 a boje to byly rozhodně velice 
vyrovnané. Jan Dubec (Vinohradské šlapky) z páté příčky 
v sezóně 2007 letos zamířil výše a všechny své účasti 
zakončil pódiově s bilancí prvních, druhých, třetích a 
letos oceňovaných čtvrtých umístění 1-3-1-0. Nejvyšší 
post vybojoval na kostkách v extrémně prudkém 
Radotíně II, dařilo se mu i na rychlých tratích a 
zaslouženě vybojoval celkové zlato. V čele hodnocení se 
usadil po druhém závodě a dále ho již nikomu 
nepřenechal. Luděk Ambruš (SKP Praha), (v roce 2007 
celkově čtvrtý), bojoval v letošním roce s bilancí 0-1-0-2. 
nejvyšší umístění vybojoval na Koledníku, který podobně 
jako většina účastníků nakonec škrtal, nicméně shodou 
okolností mu vlastně přinesl štěstí. V celkovém 
hodnocení zde totiž nepochopitelně došlo k přehození 
bodů v kategoriích a absolutním pořadí, čehož si nikdo 
až do závěrečného vyhodnocení nevšiml. Díky tomu se 
Luděk při vyhlášení radoval z bronzu, avšak jeho sezóna 
2008 byla v časovkách do kopce stříbrná. Naopak 
stříbrně vyhlášený byl nakonec bronzový Radek 
Procházka (CK Královice – icyklo.cz) (2-0-0-1) – jeden 
z mnoha těch, který zahájil svoji strmou cestu vzhůru do 
špičky zdejší amatérské cyklistiky právě v našem seriálu. 
Vedle bronzu si však také rozšířil sbírku absolutních 
traťových rekordů, čímž upevnil svou pozici v mimořádně 
prestižním a nepočetném klubu držitelů těchto 
obdivovaných a pro většinu pole nepochopitelných 
hodnot. 
V kategorii Mužů 40 a více let jsme byli svědky 
pokračování úžasných soubojů Radka Vaňkáta 
(Vinohradské šlapky) a Josefa Vejvody (CKKV), tak jak 
jsme je znali z předchozího ročníku, s jedním malým 
rozdílem – pořadí se otočilo. Tak jak Radek v roce 2007 
ani jednou recept na Pepu nenašel a o drobné vteřinky 
dojížděl za ním, tentokrát naprosto stejně, byť 
s úsměvem, „trpěl“ při vyhlašování Josef. Nutno 
podotknout, že výkony obou představovaly naprostou 
vrchařskou špičku i mezi generačně mladšími cyklisty a 
jednoznačně byly ozdobou letošních závodů. Pro úplnost 
ještě jejich bilance umístění - Radek (5-1-0-1), což také 
vypovídá o tom, že byl jeden ze zmíněných deseti, kteří 
si nenechali ujít ani jednu pohárovou trať a na všech 
navíc vybojoval pódium. Pepova statistika 2008 říká (0-3-
1-1). Třetím v pořadí není nikdo jiný než Josef Burgr 
(CSK Markus) - (0-1-2-0). Díky špičkovým výkonům 
v početně obsazených závodech mu stačily k vystoupání 
na bronzový post jen čtyři pohárové účasti a na celkový 
bronz se probojoval brilantní jízdou na závěrečné 
Kopanině.      
Vynikající výkony v prostředí kategorie M40+ vynesly 
Josefa Burgra i do čela doplňkového hodnocení mužů 50 
a více let Díky nim pak není divu, že sezóně v tomto 

hodnocení kraloval s bilancí (3-1-0-0). Druhý v pořadí za 
ním skončil jeho týmový kolega Igor Kubín rovněž se 
skvělou bilancí ze čtyř účastí – 0-3-1-0). Bronzový Václav 
Štefan (Sokol Králův Dvůr) v pořadí vyspurtoval nejvýše 
na domácím Koledníku, kde na cestě okolo lomu vytěžil 
stříbro. Mezi svými pěti účastmi naopak neměl Řevničák, 
kde se rozdělovalo nejvíce bodů. 
Mezi ženami dominovala Jitka Kulhánková (Ski & Bike 
centrum Radotín). Čtyři ze svých pěti účastí proměnila ve 
zlato včetně prestižního Řevničáku. Od začátku do konce 
nikomu vedení v průběžném pořadí nepřenechala a 
s výrazným náskokem v celkovém pořadí kategorie 
zvítězila. Jedině v Karlíku to bylo „jen" stříbro, když ji na 
letošní nejdelší trati předjela Hanka Ebertová (Cut-
raam.cz). Stříbrná Alena Štysová (Sokol Králův Dvůr) 
prošla ročníkem se skórem 1-2-1-0, přičemž nejcennější 
kov vybojovala hned při svém vstupu do poháru 
v extrémním kostkovaném Radotíně II. Na druhou příčku 
se probojovala po  pátém závodě a udržela ji až do 
konce. O třetí příčku se stejným bodovým ziskem po 
Řevničáku dělily Tereza Pinkavová (Cyklo Kern) – (0-0-2-
1) a Lenka Bartošová (HIC) (0-0-2-0). Poslední závod na 
Kopanině rozuzlení nepřinesl a tak nastoupilo pravidlo 
porovnávající vzájemné duely, které vyzněly lépe pro 
Terezu, která se tak stala majitelkou tradiční Časovkové 
„placky“. K jedinému mimořádně důležitému bodu navíc, 
který by naopak k plnohodnotnému celkovému bronzu 
pomohl Lence, měla Lenka nejblíže v  Radotíně II, kde jí 
k němu scházelo pouhých 3,77 vteřiny. 
Hodnocení družstev se letos odehrávalo opět v režii 
velkých týmů a to především Vinohradských šlapek, 
přestože jejich zastoupení letos nebylo tak početné jako 
v minulosti. Kvantitu však vyvážili kvalitou a sezónou 
prošli s bilancí 4-2-0-1. Pořádající KPO na „šlapky“ našlo 
recept jen na Koledníku a stříbrné body nasbíralo díky 
poměru umístění 1-4-0-1. Bronz vybojovali jezdci CKKV. 
Jejich bilance byla 0-0-4-1, přičemž frontální útok v plné 
síle předvedli na Řevničáku, což byla jediná trať kde 
souboj s KPO otočili ve svůj prospěch. Zajímavostí 
letošního ročníku byl fakt, že pořadí v hodnocení týmů se 
na prvních třech místech za celou sezónu ani jednou 
nezměnilo, což se ještě nikdy nestalo.  
 
K závěru ročníku patří závěrečné vyhlášení výsledků 
v restauraci Ořech, kterému předcházelo zpracování 
výsledků v polních, resp. skalních podmínkách, kde se 
našim počítačům příliš pracovat nechce... Po zpracování 
části dat v jednom jsme zjistili, že je žádným způsobem 
nedostaneme do druhého a začínalo se znovu...  
Se závěrem sezóny bylo, při o něco delším čekání, 
cyklistických témat jistě dost, takže na vyhlášení a 
ocenění nejlepších počkala převážná část účastníků a za 
ovací a bouřlivých potlesků pro nejlepší jsme se, 
s jubilejním X. ročníkem poháru Časovek do kopce, 
rozloučili. 
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Zabezpečení závodů pro Vás zajišťoval organizační tým ve složení: 
 

Michal Malášek 
start: Michal Malášek, Jan Krpata, Ondřej Sedláček 

časomíra cíl: Antonín Tenkrát, Dušan Příbrský, Pavel Malášek 
pořadatelé: Jiří Sladký, Zuzana Malášková, David Malášek, Ondřej Sedláček, Petr Jiříček, Michal Dvořáček, René Jelínek, Pavel Marhold 

další pomoc: Josef Burgr (CSK Markus)  
biomatematický model (BMM): Petr Jiříček, Michal Malášek 

fotogalerie: Jan Krpata, Michal Dvořáček, René Jelínek 
web: Jiří Sladký, Michal Malášek 

…za laskavé podpory firem:   
 
 
 
 
 
 

www.postovnisporitelna.cz 

hlavní partner poháru 

http://www.mkvsport.cz 

Prodej a servis kol 

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.
 
Hobby in club (HIC) za spolupořádání 6. závodu a kompletní zabezpečení tratě. 
 
Restauraci Ořech č.p. 22  za poskytnutí prostoru pro závěrečné vyhlášení výsledků. 
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