
Sedmý závod uzavřel VIII. ročník poháru Časovek do 
kopce.  Pojďme se krátce ohlédnout za tím, co se letos na 
pohárových kopcích dělo a jak probíhaly boje v jednotlivých 
kategoriích. Před začátkem sezóny jsme předpokládali (po 
kolikáté už?), že úroveň rekordních hodnot jednotlivých 
tratí je ve všech kategoriích na takové úrovni, že i přes 
stabilní účast hvězdných jmen světa amatérské cyklistiky 
na přepisování hodnot letos vůbec nemusí dojít. 
Skutečnost byla poněkud jiná a prakticky v každém ze 
sedmi podniků jsme v některé z kategorií byli svědky 
nejrychlejší jízdy celé historie poháru, nemluvě o množství 
zlepšených oficiálních osobáků v celém spektru startovního 
pole. Opět nelze než dodat, že všichni, komu se podařilo 
stlačit své, nebo dokonce absolutní nejlepší výkony 
zasluhují veliký obdiv. 
Pojďme však již k letošním závodům. Nejdříve trocha 
statistických údajů. Celkem se letos pohárových závodů 
zúčastnilo 456 jezdců. Většina pochopitelně startovala 
vícekrát, takže v absolutním pořadí poháru figurovalo 171 
jmen. Alespoň 5 započítávaných závodů se zúčastnila více 
než pětina z nich. Nejvěrnějších, kteří nevynechali ani 
jeden závod bylo letos 11. Kdybychom hodnotili četnost 
účastí podle kategorií, tak časovkám výrazně nejvěrnějšími 
byli muži 40+, před jezdci kategorie hobby a ženami. Na 
chvostu by pak skončili aktivní závodníci letos velmi 
početné kategorie Ultra, kteří časovkami zpestřují svůj 
další závodní program a pochopitelně ne vždy mají 
v našem termínu volné okénko v kalendáři. Průměrně se 
letos závodů účastnilo 66 jezdců (17 v kategorii ultra, 28 v 
hobby, 16 ve 40+ a 5 žen). 
Sezónu Časovek do kopce otevřela tradiční Radotínská 
Třebotovka (3,8km/168m) a v cyklisticky brzkém termínu 
přilákala nejpočetnější pole nažhavených jezdců. Po 
předlouhé zimě tento závod proběhl ne na sněhu, jak jsme 
se v posledních dnech před závodem obávali, ale na suché 
trati za snad vůbec prvního krásného jarního dne. 
Následoval Karlík (7,2km/186m), kde nám počasí nepřálo a 
za chladného počasí provázel jezdce na rychlé trati 
nepříjemný déšť a i při třetím klání v extrémním Radotíně II 
– Ski a Bike centrum (2,2km/111m) bylo počasí do 
poslední chvíle hodně nejisté, avšak při závodě nakonec 
nepršelo a mokrá trať poměrně rychle oschla. Čtvrtým 
závodem, tentokráte za krásného počasí a s větrem 
v zádech byl záplatovaný Roblín (6,2km/173m). Páté 
dějství proběhlo na obdobně kvalitním povrchu ve Vraném 
(3,3km/157m) ovšem za počasí opět spíše deštivého. 
Naopak za ideálních podmínek následovala osvědčená 
Hlásná (2,5km/158m) a tradičním finálem poháru byla 
Kopanina (4,3km/128m), kde, stejně jako rok předtím, 
závod proběhl za podmínek velmi příznivých pro skutečně 
rychlé časy.  
Rekordy kategorií nakonec přepisovaly celkem 6x, z čehož 
o polovinu změn se zasloužil v kategorii Ultra Tomáš 
Okrouhlický (Bike team), po jednom rekordu pak přispěli 
Josef Vejvoda (CKKV), Zbyněk Vondra (CKKV) a Dáša 
Likusová (Silesia) 
Prestižní kategorie registrovaných amatérských závodníků 
Ultra měla jednoznačného favorita v podobě Tomáše 
Okrouhlického (Bike team). Po vítězství v kategorii Hobby 
(2004) a Ultra (2005) už mu do sbírky zbýval jen triumf 
v absolutním pořadí a od počátku nenechával nikoho na 

pochybách, že vedle obhájení prvenství v kategorii 
absolutní triumf letos získá. Svoji druhou ultrasezónu 
zakončil s bilancí 6x první, 1x druhý, když jen v prologu na 
Třebotovce našel v podobě Radka Procházky (KC Slavia 
Praha) rovnocenného soupeře, který ho těsně odsunul na 
druhé místo. (což mu v epilogu na Kopanině Tomáš vrátil). 
Až v závěrečném závodě naplnil započítávanou kvótu pěti 
závodů Ondřej Charvát (CK Královice) a vyhoupl se na 
druhou příčku. Na bronzovou pódiovou pozici se však 
dostal již v Radotíně II a držel ji až před Kopaninu, kde ji 
vyměnil za stříbrný post. Dařilo se mu hlavně na rychlejších 
tratích, neboť největší úspěch z bilance kovů 0-1-1 
vybojoval na Roblíně. Třetí v pořadí Marek Vitoch (KPO) 
patřil mezi držáky ročníku a nevynechal jediný závod. 
Svižný vrchař letos překvapivě dosáhl největšího úspěchu 
bronzem v nejrovnější trati v Karlíku, avšak z každého 
závodu vozil tolik bodů, že od třetího do šestého závodu 
v průběžném pořadí držel stříbrný post, o který jej 
v posledním závodě připravil Ondřej.  Bilance jejich 
vzájemných soubojů byla 3:1 pro Ondřeje.  
V této kategorii se ještě podívejme jak se dařilo jezdcům, 
pro které pódium v Hobby kategorii 2005 znamenalo 
přestup do Ultra. Z tria Černý, Sedláček, Šácha byli 
pravidelnými účastníky poháru v sezóně 2006 Vítek Černý 
(KPO), celkově čtvrtý a Ondřej Sedláček (Kola Ledeč nad 
Sázavou, celkově 8-9. 
Pestrý průběh mělo bodování kategorie neregistrovaných 
jezdců hobby. Již v prvním závodě byli do třetího místa dva 
z pozdějších nejúspěšnějších jezdců této kategorie. 
Pozdější celkový vítěz Petr Hrubeš (Vinohradské šlapky) 
zahájil ročník na stříbrném stupni. Karlík vynechal, takže 
na stejný post se probojoval až ve čtvrtém závodě. V 
šestém se probojoval do čela a tuto pozici už, s bilancí 1-1-
1 nepustil. Rudolf Kadlec (Praha 12) (1-0-1) začal 
nenápadně ze středu pole, upozornil na sebe bronzem ve 
Vraném a zlatě zazářil na Hlásné, ovšem již po druhém 
závodě se mihl na bronzovém stupínku hodnocení 
kategorie, načež sestoupil až na závěr první desítky. Na 
bronz se opět vrátil až na Hlásné a v posledním klání svou 
pozici ještě o stupínek vylepšil. Dalším, z těch kteří letos 
nevynechali ani jednou byl Petr Klanica (Triexpert)(0-0-2), 
který zásadně startoval v úplném úvodu každého ze 
závodů - 4x s jedničkou, 3x s trojkou a mezi stejnými 
hodnotami se pohybovalo i jeho pořadí v hodnocení 
kategorie. Od Karlíku setrval v čele až do Vraného, kde ho 
ve vedení vystřídal Petr a v posledním závodě se před něj 
protlačil ještě Rudolf.  
V kategorii mužů 40+ opravdu není ke tři roky opakující se 
bilanci 7-0-0 Josefa Vejvody (CKKV) co dodat. Na jeho 
výkony na hranicích (jeho) traťových rekordů už pres 20 
závodů nikdo nenašel recept a to Pepa letos ještě jeden 
rekordní zápis řádně přitvrdil... Od druhého závodu 
v Karlíku se za ním pořadí ustálilo a o vyšší post 
v celkovém hodnocení se přetahovali Jaroslav Špimr 
(Vinohradské šlapky)(0-5-0) a Lukáš Fiala (Sokol Králův 
Dvůr) avšak v běhu sezóny se skóre jejich vzájemných 
soubojů o stříbro vyvinulo na vcelku jednoznačných 5:1 pro 
Jaroslava.  
V doplňkové kategorii mužů 50 a více let letos dominoval 
Roman Chládek (CKKV) před Pavlem „Uragán“ Urychem 
(HCK) a Pavlem Hrabou (CKKV). 

 V kategorii žen, podobně jako v kategorii hobby, se již po 
prvním závodě objevila na čelních pozicích dvě jména, 
která tam setrvala až do závěrečného podniku. Lenka 
Hniličková/Bartošová (HIC Markus)(0-3-2) zahájila na třetí 
pozici, ze které postoupila rovnou do čela, aby se po 4. 
závodu vrátila na chvíli na bronz a následně na dva závody 
na stříbro, které v posledním závodě vyměnila za zlato. 
Vždy poblíž byla i Anděla Hrubešová (Vinohradské 
šlapky)(0-2-1), která vedla ženskou kategorii od Roblína do 
Hlásné avšak závěrečnou Kopaninou klesla na stříbro.  
Lucii Kočí (Strahovští osvoboditelé silnic) (2-0-0) stačily pro 
celkový bronz dvě účasti v poháru proměněné ve zlato). 
V absolutním pořadí, kde se započítávají body ze všech 
závodů, se výsledná sestava zformovala již ve třetím 
závodě a beze změny, jen s lehce zvyšujícími se bodovými 
rozestupy vydržela až do závěru VIII. ročníku. V tomto 
hodnocení nejvíce bodů nasbíral podle očekávání Tomáš 
Okrouhlický (Bike team) před Josefem Vejvodou (CKKV) a 
Markem Vitochem (KPO). 
V hodnocení týmů se pořadí v sezóně měnilo prakticky 
v každém závodě. Podmínkou úspěchu bylo rychlé, 
alespoň tříčlené týmové jádro doplněné nejlépe ještě 
dalšími jezdci. Každý bodík se hodil. Po čtyřech letech 
pódiového půstu to vypadalo na zlatý návrat CKKV, jenže 
jejich týmová režie dvakrát zaskřípala a bodový propad 
v Radotíně II a na Hlásné i přes mohutný atak na Kopanině 
zapříčinil „pouhé“ stříbro. V této souvislosti ovšem 
připomeňme situaci na Hlásné, kdy se Pepa Vejvoda 
nedočkal třetího zástupce jejich týmu, takže tušil jak to 
v tomto hodnocení bude vypadat. Nabízenou výpomoc od 
elitního jezdce jiného, ne tak často startujícího týmu však 
nepřijal, za což zasluhuje nominaci na cenu Fair Play. 
Vítězný tým KPO zahájil sezónu až okolo první třetiny 
pořadí. Teprve od druhého závodu následoval posun na 
stříbro a při druhém klání na domácí půdě (Radotín II) do 
čela hodnocení. Hoši z CKKV vzápětí úder vrátili a čelo 
drželi po další dva závody oni. Na poslední dva podniky 
žezlo přebralo KPO a po dvou celkových stříbrech 
navázalo na zlato ze sezóny 2003. Bike team soustředěný 
okolo leadera Tomáše Okrouhlického po celou sezónu 
odvážel stabilně vysoké počty bodů a třetí post, na který se 
probojovali ve třetím klání, až do konce ročníku nikomu 
nepřenechal. 
Po posledním závodu bylo pro pořadatele zkouškou ohněm 
kompletní zpracování výsledků ročníku, které jsme 
prováděli v polních podmínkách poprvé s novým systémem 
zpracování. Fungoval skvěle, na rozdíl od napájení 
počítačů, takže tu pracnější část jsme museli dělat 
neplánovaně dvakrát... ale aspoň bylo více času na 
rozmyšlení odpovědí v anketě, která tradičně patří k 
vyhlášení celkových výsledků v restauraci Ořech. Cenné 
podněty využijeme v přípravě závodů v následující sezóně 
a pevně doufáme, že se na tratích již IX. ročníku poháru 
Časovek do kopce budeme opět setkávat.  
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Zvláštní poděkování: 
 
Ski a Bike Centru Radotín za spolupořádání 3. závodu a kompletní zabezpečení tratě. 
 

Restauraci Ořech č.p. 22  za poskytnutí prostoru pro závěrečné vyhlášení výsledků  
 

Speciální dík: Lucii Termerové/Vojšové (KPO), která se v průběhu letošního ročníku stala stabilním členem pořadatelského týmu a své místo u prezentace zaujala i při posledním 
závodě na Kopanině  - den po své svatbě... 


