
KPO Racing Minutes – Křivoklátské peklo – etapový závod (UAC) 

Dění v etapovém závodě, na který se mnoho cyklistů hodně těšilo, přibližuje svým 
pohledem Vítek Černý (KPO)  

Po roce opět přichází, pro spoustu amatérských cyklistů, jeden z vrcholů závodní 
sezóny, etapový závod Křivoklátské peklo.  Ještě než začnu popisovat dění na trati, 
chci poděkovat touto cestou celému pořadatelskému 
týmu, protože uplynulý sportovní víkend jsem si skutečně 
perfektně užil.  

Na místo dorážím chvilku po půl deváté a u prezentace je 
už celkem fronta. Nakonec mi celkem vychází můj plán 
zaregistrovat se co nejdřív, abych pak měl víc času na 

regeneraci před druhou etapou. Konkurence se schází 
tradiční, sice někteří ze špičky chybí (souběžně se jely 
Sudety), ale zas tu jsou navíc silní Brňáci a několik 
dalších slušných borců. První etapa – nevinně vypadající rádoby rovinatá časovka. 
Po rozjíždění chvíli rozmýšlím, zda nechat disk, nebo ho vyměnit za vysoký ráfek. 
Nakonec nechávám disk, už se mi ho nechce měnit. Borce co vyjíždí půl minutu 
přede mnou dojíždím hned pod kopcem a to ani moc nešlapu – ono to na převod 
53x12 moc ani nejde. Disk a aero posed je v první polovině časovky hodně znát. Po 
otočce se ale karta obrací a je potřeba vyjet na „kopec“ zpátky. V jednom úsek fouká 
dost silně proti a skutečně si dávám jako zvíře, pak si musím v mírných sjezdech 
trošku orazit, tady jsem určitě několik vteřinek ztratil, no ale když to bolí…. Nakonec 

se nějak dostanu do cíle na ten velký kopec. Čas mám o něco horší než loni, ale 
jinak celkem spokojenost. Po první etapě 9 místo v AB balíku. 

Druhá etapa mi přišla celkem nezajímavá. Tím že špička byla přeci jen o něco 
slabší, tak jel pořád hodně veliký balík a jelo se dost nervózně. Lidi se různě strkali, 
nadávali si a tak podobně. Co vím, tak ale v našem balíku se to snad nesmotalo. 
Druhá etapa obnášela 4 kola na okruhu se dvěma malými brdky a jedním 
technickým sjezdem. Při průjezdu cílem se navíc vždy spurtovalo o bonifikační 
vteřiny. Já jsem se ale do větších akcí nepouštěl. Cíl byl jasný - neztratit na hlavní 
pole ani sekundu a především nespadnout, protože chvílemi to bylo o ústa. Nakonec 
dojíždí balík pohromadě, já jsem se pohyboval spíš vepředu, abych nezůstal někde 
na větru. Trošku mě nakonec mrzelo, že jsme se s našima klukama líp nedohodli. 
Byli jsme v podstatě jediný tým, který měl po dojezdu vepředu 4 lidi. Ve čtyřech se 
už dá rozjet slušný spurtérský vláček do cíle a při absenci kluků z Pinarella apod. 
bychom nemuseli zůstat bez šancí – takže poučení pro příště. 

Oproti loňsku mě před třetí etapou ani moc nebolí nohy. Startujeme lehce po půl 
desáté a před sebou máme 3 kola na tradičním křivoklátském okruhu. V prvním kole 
se nic neděje, spíš si hlídám pozici v balíku, abych před sjezdem nemusel moc 
plýtvat síly při najíždění dopředu. Pikantní situace nastává v „ostré levé“ u Nového 
domu, kde jeden z borců (mimochodem celkem zkušený závodník) upozorňuje na 
štěrk v zatáčce, aby si na něm sám ustlal. Inu i takové nástrahy je potřeba 
v závodech hlídat. Mimochodem 3. etapa byla na pády mimořádně bohatá, ale 
k tomu se ještě dostaneme. Trochu závodit se začíná ve sjezdu do Městečka, ale 
nic významného se neděje. Pod kopcem se balík sjíždí a spíš se šetří síly na kostky. 
V nájezdu do kopce mám celkem slušnou pozici vepředu. Malinko z tempa mě 
dostává liberecký závodník, který namotává řetěz. Špičku opouštím někde před 
koncem kostek, jet s nimi ještě další 1,5 km do kopce, na to prostě nemám. Celkem 
mi dochází a přeskakuje mě asi 6 borců, které už nezachytávám. Nakonec končím 
v relativně silné asi 11ti členné skupině, kde se mi daří organizovat kolotoč a 
začínáme sjíždět šestici před námi. Skupinu nakonec dojíždíme před sjezdem do 
Městečka, ještě předtím ale dochází kvůli nepozornosti k pádu 3 borců, který 
bohužel odnáší i Ruda Kadlec z našeho týmu. Co se dá dělat i to je cyklistika. Do 
Městečka už sjíždíme v silné druhé skupině. Kopec se jede rozumně, malinko 
odskakuje Honza Procházka a David Kramár, ale nakonec neodjíždí. Opět jedeme 
kolotoč a opět padají dva borci, tentokrát kvůli přetrženému řetězu. V cílovém kopci 
si nechávám nadělit několik sekund od Jardy Machoty (CS Stodůlky), což mě ještě 
bude docela mrzet… Na první skupinu nakonec ztrácíme 3 minuty, což de fakto 

předurčuje 
konečné pořadí. 
Po etapě zjištuju, 
že Ruda spadnul 
šikovně a že se 
mu ani kolu nic 
moc nestalo.  

Na poslední 
etapu se už moc 
netěším, loni 
jsem si tam protrpěl své. Ze startovního roštu vyrážím s opačnou taktikou než loni, 
tedy na začátku na rovině volněji a vzít za to až v kopci. No možná jsem jel až moc 
volně, protože Jarda Machota mě dojíždí už na začátku stoupání. To že mě dojel ho 
stálo určitě spoustu sil, protože zbytek časovky jedem víceméně stejně, ale znovu 
předjet a něco ukrojit z půlminuty, co mi nadělil, se mi nedaří. No ale nakonec mám 
o víc jak ½ minutu lepší čas než loni, takže úplný propadák to nebyl.  

Co se celkových výsledků týče, trochu mě nakonec mrzelo, že mi o pár vteřin uteklo 
vyhlašované 5. místo, ale zase jsem měl radost, že klukům od nás to jezdilo 
parádně a že jako tým jdeme rozhodně nahoru. Příští víkend mě čeká příprava 
v horách, no a za dva týdny se snad přihlásím s další reportáží, tentokrát z CKKV 
Brdského švihu. 
 
Vítek (KPO) 
 

foto: http://www.racergallery.com/UAC/2009/S10-Peklo01/index.htm 
http://www.racergallery.com/UAC/2009/S10-Peklo02/index.htm 
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Info o týmech: 
http://www.kpo.cz/2009/sezona_09-01.pdf 
 
KPO v akci celkově: 
A: 
6. Vítek Černý 
7. Honza Procházka 
9. Ruda Kadlec 
B: 
7.René Jelínek 


