
 
KPO - Racing Minutes: První jarní šlápnutí III 
Zdravím, dovolím si tímto způsobem nesouhlasit a reagovat na 
názor Vítka Černého (KPO) ohledně zásad fair play. Nebudu asi 
zcela objektivní, protože jsem to byl já, kdo Jurovi dával taktické 
pokyny před závodem a jedním z nich bylo, že pokud na to nebude 
mít, tak ať na špici zbytečně nechodí.  
Z toho jak borci popisuji závod a z výsledku je zřejmé, že první 
skupina neujížděla žádnému balíku pronásledovatelů (ztráta 
šestého v cíli cca 3 min), ale že borci nasazovali takové tempo s 
cílem orvat co nejvíce soupeřů a přijet do cíle v co nejmenší 
sestavě. Pak se ale Vítek nemůže divit, že Jura, nešel na špici. 
Sám nevím, k čemu je dobré, táhnout špici když na to nemam a 
pak až odstřídám, tak odvlát do ztracena. To se asi stalo pátému 
Petru Líbalovi a ostatně i Vítkovi Černému, neboť ztráta na Vyhupa 

5 sec, to není že neumím spurtovat, to je o tom, že jsem to v 
závodě přepísknul a pak mi došlo. Měl Jura zastavit před cílem a 
řici Vítku zasloužíš si to, jeď? 
BTW: ještě jeden názor. Pokud se závodí s prominutím o "zlatý 
trenky" (tzn. není to o mistrovský dres, ani o hodnotné ceny), tak 
nechápu proč by si neměli všichni v závěru vyzkoušet spurt? 
Kolikrát se borcům naskytne takováto příležitost v "opravdovém" 
závodě? A jestli to Vítkovi pokazilo cely den Jurovo údajně nefair 
chovaní tak ho upřímně lituji a měl by se zamyslet nad svými 
prioritami. Kecy o špatné reklamě atd. jsou už úplně mimo mísu a 
nestojí za to je ani komentovat.  
S pozdravem Pavel Matoušek - Dukla Etape Brno 
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Na úvod Pavlovi děkuji za analýzu závodu a mého následného psychického stavu. Pokusím se v kostce reagovat: 
 
1) Skutečně zajímavé taktické pokyny. Pavla zřejmě takticky 
instruovali v jeho oddíle a teď to předává dál. Tam taky jezdil jeden, 
co snad dokonce s podobnou taktikou vyhrál mistrák na Slovensku. 
2) Nevím z čeho je zřejmé, že skupina nikomu neujížděla. V KPO 
vysílačky nepoužíváme (Pavel v Dukle možná ano), takže jsme 
nemohli mít a ani jsme neměli přehled o tom, kdo nás stíhá nebo 
ne. 
3) Jelo se standardní závodní tempo. Žádné nástupy, aby někdo 
někoho „vorval“ tam nebyly. To, myslím, můžu posoudit lépe než 
Pavel. Pokud vím, ve skupině s námi nejel. 
4) Logiku o tom, že je lepší nestřídat, když na to nemám, chápu. 
Pak se ale musím rozloučit s tím, že budu spurtovat. To je celkem 
jednoduchá matematika. Podle Pavlovy logiky by neměl střídat ani 
Petr ani já. Jenže to by tam zůstal akorát Jarda a Radek a myslím, 
že pak by nás ta druhá skupina v klidu dojela. To že člověk pracuje 
na špici a nezachytí nástup 200 m před cílem je celkem běžná 
situace, která nemá moc co dělat s tím, že někdo něco „přepísk“. 
Když dojedu do cíle se skupinou, pro kterou jsem se snažil 
pracovat, tak pravděpodobnost toho že budu maximálně poslední 
ve skupině se limitně blíží jedné. Pokud se na to polovina skupiny 
vykašle, aby to náhodou někdo „nepřepísknul“, tak má celkem 
slušnou pravděpodobnost, že je někdo dojede.  
5) Dobře jsem viděl dojezd do cíle a Jura spurtoval o první místo 
s Radkem. Pokud někdo jede téměř celý závod schovaný a ve  

finále spurtuje o 1. místo, tak to ať se na mě Pavel nezlobí, se 
prostě nedělá. Pokud by někdo nabýval dojmu, že mě mrzí 
„neúspěch“, tak si může být jistý, že z UACu jsem zvyklý na to, 
dojíždět zhruba v první dvacítce a tudíž s tím, že dojedu někde 4. 
nemám vážně problém. 
6) Právě proto že to byl závod s prominutím „okolo hnoje“, tak by 
měla být nepsaná pravidla o to víc dodržována. Právě pro to, že je 
někdo nezná, jsem na to v našich Racing Minutes upozornil. 
Dotyčný si dá příště pozor. Možná kdyby Pavel příště své 
kamarády kromě taktiky jak ušetřit síly, instruoval i o těchto 
nepsaných pravidlech, tak by udělal lépe. 
7) Odkud Pavel bere info, že jsem tím měl zkažený celý den nevím. 
Po závodě jsem se sebral a jel domů, takže moje psychické 
rozpoložení neměl možnost posoudit, ale to už opravdu příliš 
odbíháme... 
Úvodní článek Racing Minutes, který se neplánovaně rozrostl na 
trilogii, bych uzavřel tím podstatným a to konstatováním, že 
termínem, profilem i délkou je První jarní šlápnutí Vionohradských 
šlapek velmi dobře vymyšlená akce, která má nakročeno ke slibné 
budoucnosti a když se k tomu přidá počasí jako letos... Co si přát 
v úvodu sezóny víc?  
 

Vítek, KPO 
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