
Ohlédnutí za sezónou: Josef Vejvoda (CKKV) 
Po dlouhém přemlouvání se nám podařilo k dalšímu ze série rozhovorů přizvat vítěze kategorie 40+ poháru KPO 
Časovek do kopce. Rozhovor proběhl v rámci výroční schůze KPO, kam přijalo pozvání mnoho dalších jezdců 
z jiných týmů. Mezi nimi i aktér úvodního ze série letošních rozhovorů Tomáš Okrouhlický, který se občas do 
našeho hovoru také zapojil. 
 
Pepo, dík že si nakonec podlehl  
našemu naléhání a žádostem o rozhovor,  
takže úvodem? 
Každej rok takováhle onanie (smích) 

Tak to je pěkný začátek, to tam necháme  
(smích). 
Vždyť už je to popátý... 

No ale čtenáři našich stránek si tě žádají... 
Nikdo to nechce 

... to jsou desítky mailů, kdy se ptají, kdy  
už to bude. 
Kdy tam Pepa Vejvoda bude povídat ty hova- 
diny, to určitě... 
Tomáš: Počkej kdo posílá ty maily? 

No všichni 
Jirka 20, ty 20 

Né, né, já s tím mám pak akorát práci na to  
odpovídat, že už brzo (smích). 
Proč tam nedáš Jardu Špimra (Vinohradské  
šlapky), nebo toho Romana Chládka (CKKV)? 

Zkusim to, ale zatím jsem s nima nemluvil. 
Proč tam dáváš furt stejný lidi? 

Tak, každá sezóna je jiná... 
Co jako myslíš, že ti řeknu novýho? 

Nevím, tak třeba…určitě se ti něco po- 
dařilo, u nás jsi vyhrál, což byl teda  
opravdu nečekaný úspěch (smích). Ale  
co jinak? Něco vypíchni. 
Podařil se mi duben a květen, jo? Duben a 
květen (důrazně opakuje z blízka do diktafonu). 

To už byly nějaký závody (smích)? 
To jsem jezdil Osov (smích). Né, tak, počkej, ty už to jako nahráváš?  

Jasně. 
Podařil se mi Hýskov a Doksy. Doksy konec května a Hýskov, to byl duben. 
Pak je tečka. Potom jsem zkolaboval na Křivoklátě. Na startu jsem stál, 
vedle mě stál Standa Hájek (Cyklo Kern) a já mu říkám, že mám nějakej 
blbej sporttester, mně to ukazovalo 180 na startu. A on, no to je nějaký 
divný, 180 na startu. Pak jsme odstartovali do toho kopce a já měl 190, 
stopětadevadesát, dvěstě, sto metrů po startu. Všichni mě předjeli a já jsem 
vyjel ty dva kilometry do kopce, přijel jsem tam poslední a skončil jsem. No a 
od tý doby... Nevim, nevim proč to bylo... 

A potom co? 
No jezdil jsem celou sezonu, ale potom už to nebylo ono. 

No tak řekni, kdo tě pak drtil? 
To se nedá říct, že by mě drtil. Kdo mě drtil, ten sedí proti mně (kývá na 
Tomáše). 

Tak to je ale jiná věková kategorie. 
Od června jsem cejtil, že to není ono. Jako v září se to ještě potom zlepšilo a 
ty dva závody, který… Stodůlky a Brdy, na kterých si zakládám, tak tam 
jsem píchnul. 

No ale v září, třeba na Hlásný... 
Do kopce? Tak to beru jako, že tak nějak ty KPO, jako… to beru jako 
takový... (smích). Jako od června jsem se necejtil dobře. I ten červenec byl 
takovej divnej. V srpnu jsem se snažil něco najet a v září jsem se cejtil 
trošku jíp, ale v závodech, kde mi o něco šlo jsem měl defekty. UAC byl 
v pytli, protože jsem jel 12 závodů a 14 se počítalo. Co naděláš. Bylo to pryč 
UAC byl v pytli, protože jsem jel 12 závodů a 14 se počítalo. Co naděláš. 
Bylo to pryč. No a druhá věc byla, že Standa Hájek byl trošku jako 
mimozemšťan (smích). Byl trošku jinde než všichni dohromady. I když měl tu 
smůlu, přestože si namlátil, tak stejně byl jinde. byl úplně jinde. Ten si to 
zasloužil vyhrát, protože Standa (na Tomáše), si myslím, že kdyby jezdil 
s váma tak by jezdil bednu 
Hmm 
On se zlepšil od loňska... jsme spolu závodili tak na rovinu 
Co jsem se díval na časovky, kde byly výsledky udělaný dohromady, tak byl 
vždycky okolo čtvrtýho, pátýho místa. Krob, Jéža, Skýba a Čáp, maximálně. 
V závodě pak, víš, bylo vidět, že jezdí fakt dobře. Po tý havárce pak už tak 
nejezdil, třeba tak 90%, ale Řevničák, mě stejně pak porazil. 

Bylo to pro tebe zrovna na Řevničáku velký zklamání? 
Zklamání? Nó, jako zklamání… Zklamání? No možná že to bylo trošku 
zklamání. Když vezmu v loňsku, jak jsem jezdil dobře, trénoval jsem tam a 
Standa jezdil vyrovnaně a myslel jsem, že ho tam porazím o 20, o půl minuty 
a porazil jsem ho tam o vteřinu, dvě, nebo to snad o nějakou desetinu, tři 
desetiny, protože potom jsi mě porazil na Hlásný o 15 setin. Když vezmeš 
letošek, když Standa jezdil líp, tak byl jenom o to, jak se po tý havárce… No 
a já jsem letos jezdil o 10, 15 vteřin hůř, tak že jsem rád, že jestli mě měl 
někdo porazit tak Standa. To jsem ještě rád, jak jste ho na tý Třebotovce, 
kde jste ho vyloučili, že jsem ho porazil. 

Ještě než jsme ho diskli... 
Ještě něž jste ho vyloučili. To bylo jediný, kde jsem ho porazil tam a na 
Hýskově a jinak byl daleko lepší. 

Dobře. Nechme už sezónu 06. Co teď právě začátkem prosince jako 
cyklista děláš? Standardně činky a jedeš? 
Činky a jedu dál (smích) 

Dobře a nějaký výhled do příští sezóny? 
No přemýšlím tady s Vítkem Černým nad Ondrou Vojtěchovským, jestli bych 
nezačal s tím jeho tréninkem, ale pokud se nic nezmění, tak budu jezdit to 
samý. Kopce, UAC, CKKV. Masters nepočítám, to je 300km pryč. 
200,300km nebudu jezdit na závody. 

Ještě v rychlosti co nějaký změny na kole? I když ty už tam nemáš moc 
co ladit. Váží ti to, kolik? čtyři kila?(smích) 
čtyři a půl (smích).  

Co ty tvoje brzdy jak jsi spokojenej? 
Nó brzdy jsou lehký, ale moc nebrzděj, ale to do kopce nepotřebuješ 
(smích). Brzdy FRM. No trošku brzděj, ale nepřehánějí to (smích), ale chci 
tam dát kliky od Dury, protože nikdo si na ně nestěžuje.  

Bezva, takže závěrem? 
Zkusím udělat výkon ten loňskej a zkusím překonat nějakej ten kopec, co 
tam mám ty rekordy. Aspoň jeden. 

Boj sám se sebou? 
Třeba tam někdo přijde. Někoho nalákáte. Hele a máš to, tak jseš 
spokojenej. 

Díky moc, dík moc. 
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