
KPO Racing Minutes:   
PRS – První jarní šlápnutí 

 
První šlápnutí pořádané cyklistickým klubem Vinohradské šlapky jsem 
očekával skutečně netrpělivě, neboť se vlastně jednalo, alespoň pro 
mě, o start letošní závodní sezóny a tedy o první možnost zúročení 
kilometrů naježděných přes zimu.  
Již od středy jsem pečlivě sledoval web Českého 
hydrometeorologického ústavu, abych získal informaci o počasí 
sobotního dopoledne. Na start se postavilo přes 50 borců a borkyň 
s velkým rozptylem výkonnosti. Absolutní amatérská špička zde sice 
chyběla – přece jen tato akce zatím není tolik známá a jedná spíše o 
hobby, než o amatérský závod – to však nijak neubírá z výkonů, které 
všichni z účastníků podali. Zastoupení zde měly rozličné týmy. 
Nejpočetnější byly samozřejmě pořádající Vinohradské šlapky, jejichž 
oranžové dresy byly všudypřítomné, dále jsem zaregistroval CKKV, H-
H Smíchov, KPO a spoustu dalších jedinců buď neorganizovaných 
nebo pečlivě tajících svou klubovou příslušnost (to je pochopitelné – 
v rámci týmových strategií může vedení dojít k rozhodnutí nevykládat 
na stůl všechny trumfy hned v prvním závodě sezóny). Pořadatele 
musím pochválit za volbu trasy. I přes fakt, že křižovatky nebyly 
zajištěny, byl závod velice bezpečný s dostatečně kvalitním 
povrchem. Na trati se v podstatě nevyskytovalo nebezpečné místo (až 
na hromadu štěrku v Kuchaři, o které ale všichni věděli a na kamion 
stojící v Mezouni za zatáčkou v protisměru). Výškový profil okruhu se 
dá označit jako mírně zvlněný a technicky středně náročný. 
Významným elementem byl relativně silný vítr, který prověřil 
schopnosti zúčastněných a nemilosrdně trestal, pokud si závodník 
nechal „velkou díru“. Jak se tedy závodilo? Profil trati, délka závodu a 
fakt že většina účastníků je spíše nižší výkonnosti, mě vedly k taktice 
„jistit to zepředu“, která umožnila lépe reagovat na případné úniky i za 
cenu jízdy na větru. Pokusím se zhodnotit průběh závodu z mého 
pohledu.  
První kolo bylo sice zahřívací, ale i tak hodně napovědělo o vývoji 
závodu. Až do Kuchaře dojela relativně početná skupina. Hned za 
Kuchařem se začalo závodit. Na špici se usadil Petr Líbal (H-H 
Smíchov) a ukázal, že přes zimu skutečně nezahálel. Jeho strojové 
tempo bylo v mírném kopci skutečně spolehlivým sítem, které oddělilo 
zrno od plev. Do Vysokého újezdu jsme tedy vjížděli již ve značně 
zredukovaném počtu. Druhé kolo stanovilo další vývoj. Jarda Špimr 
(Vinohradské šlapky) udělal přítrž všem pochybám o tom, kdo bude 
dnes bojovat o nejvyšší příčky. Špici do Vysokého újezdu tentokrát 
táhl on a do Mezouně nás již sjíždělo jen pět. Jarda Špimr, Petr Líbal, 
Jura Janoušek (Vinohradské šlapky), Radek Vaňkát (Hostivice) a já. 
Poté co jsme vytvořili tuto pětici, nám Jura sdělil, že na to nemá, že 
střídat nebude a že se jen poveze. Tuto dohodu skutečně dodržel až 
téměř do konce závodu... 
Jarda Špimr ukázal, že je na sezónu dobře připraven a dlouhé špice 
které táhnul proti větru byly famózní. Ostatní (kromě Jury) se na špici 
také nějak točili a v rovnoměrném tempu (průměr přes 35 km/h 
v silném větru) jsme dojeli až do posledního kola, ve kterém někde 
před Kuchařem odpadl Petr Líbal. Do cíle jsme se tedy blížili ve 
čtyřech. Již zpočátku jsem tušil, že v tomto závodě pravděpodobně 
nezvítězím. Hlavní důvodem byl profil trati, který mi ne úplně 
vyhovuje. Sedí mi spíše kopcovité závody a bezvětří. Když za to asi 
kilometr před cílem Jarda vzal, bylo mi již už úplně jasné, že první 
nebudu. K mému velkému překvapení ve stejnou chvíli, kdy se začal 
lámat chleba, osoba která se celou dobu vezla na páte figuře ožila a 
začala si budovat postavení vhodné pro spurt (zřejmě podle známého 
cyklistického rčení nestřídám, spurtuju, nedělím se). Já jsem si 
bohužel nechal před sebou asi 5 metrů díru a bylo rozhodnuto, že do 

cíle dojedu čtvrtý. 
Výsledné pořadí bylo 

Radek Vaňkát, 
nestřídající Jura 

Janoušek, Jarda Špimr, já 
a po chvilce byl v cíli i Petr.  
Ne že by pro mě pořadí v tomto závodě bylo 
nějak důležité a chápu, že Šlapky chtěly jako pořádající 
oddíl hodně vyhrát. Myslím ale, že tato cena za oddílový úspěch je 
nepřijatelná. Právě pro charakter amatérských závodů by měly být 
zásady fair play samozřejmostí. Jestli chce Jura Janoušek 
v budoucnu jezdit i další amatérské závody, tak by si měl hodně 
rozmyslet svoje chování a uvědomit se, že takto dělá „reklamu“ nejen 
sobě ale i oddílu jehož dres vozí. Myslím, že můžu říct za všechny – 
„lidi, kteří se chovají tímto způsobem opravdu nejsou v amatérských 
závodech vítáni“. 
Co říci závěrem? Počasí vyšlo, skupina nespadla, pěkně jsme si 
zazávodili. Akci lze zhodnotit jako pozitivní i přes výše zmíněný exces 
jednotlivce. Myslím, že do budoucna by stálo za to tuto akci 
zoficializovat. Při své délce je ideální jarní závodní přípravou a pokud 
by se pole závodníků rozšířilo o další amatéry, mohl by z původně 
malé akce vykrystalizovat tradiční jarní závod. 
Vít Černý, KPO 
 
Vedle rozvážného Vítkova příspěvku dorazilo i tradičně 
emotivní vyjádření Pavla Marhi Marholda (KPO) myšlené sice 
jako interní komentář, ale...: 
  
Tak ti oznamuji za tým, že jsme se v celkem reprezentativním počtu 
zúčastnili PRSU šlapek. Ofiko vyjížďka, neoficiálně závod. Můžem být 
hrdí a ukázali opět v dobrém světle.  Mrtvola žádná a průběh v 
kostce: 
Vítkova taktika urvat to hned na začátku. Bohužel jsem to já a i 
Honzík Krpata (KPO) uvisel jen první kolo.  Jel i Vyhup ( Jarda Špimr).  
První kolo se jelo 16:30 min.  což je řečí čísel 37,4 km/h průměr.  No 
skoro jsem si poblil přední kolo.  Pak nás urvali. Jeli se docela strašný 
kule a systémem fur někdo nastupuje.  Naštěstí tam není kopec, a  
tak jsem to jel sice nadoraz, ale uvisel. Honza se šel občerstvit do 
tabáku a tak jsem ho ztratil z dohledu.   
V posledním kole jsem zataktizoval a šlapky si v stoupání do Kuchaře 
rozebral.  Pak ještě s jedním klukem to dotáhl do cíle.  Zaplať pánbů 
za ty TT časovky.  Jel jsem to nadoraz (a to mi furt vrtá hlavou ta 
Točná.  Co sypeš?)  Vítek naštvanej v cíli protože urval bramborovou.  
Táhli sebou kukačku (nechtěl střídat a pak jim ujel). Já zabojoval na 
sedmou pozici. Honza dvanáctej ale taky bojoval.  Pepa Zink píchnul 
a tak to aspoň sportovně dokončil.  Ostudu jsme neurvali. Tak přeji 
pěkný večer či den a těším se ve středu (na schůzi KPO).   
 
PS.  Byl tam i Mára Vitoch (KPO), ale po jeho výkonu to nechci 
ventilovat. Byl z toho moc a moc špatnej, a tak bych mu to raději 
nepřipomínal. 
 
 
výsledky, fotogalerie  a další komentáře hledejte na 
www.vinohradskeslapky.com 
 

foto: Vinohradské šlapky 


