
KPO – Racing Minutes: Halounské okruhy (CKKV) 
Vítek Cerný (KPO) přináší reportáž z poslední dějství Svijany hobby cupu CKKV, který byl rovněž předposledním kláním poháru UAC, tedy jedním z posledních 
závodů cyklistické sezóny 2009 
  

Sezóna se nám definitivně 
chýlí ke konci a já přináším již 
poslední letošní reportáž ze 
závodů. V sobotu se jely 
Halounské okruhy, 
předposlední letošní závod 
UAC. I přes pokročilejší termín 
(nebo možná právě proto) se 
na startu schází neobvykle 
silná konkurence – Tomáš 
Okrouhlický ze Sparty, bikeři 
Plesník, Hynek a pár borců ze 
špičky Severočeské amatérské 
ligy. Počasí nám v sobotu 

skutečně přálo kromě větru, který závod celkem dost ztížil. 
V půl jedenácté tedy startujeme. Jedou se celkem dva 
okruhy v celkové délce lehce přes 60km. Profil 
Halounských okruhů není zdánlivě nijak obtížný, jediným 
místem kde je potřeba hlídat situaci je Housina, ale o tom 
až později.  
Bodů do celkového hodnocení UAC mám už cekem dost, 
takže na start nastupuju s cílem pořádně si poslední 
závod letošní sezóny užít.  Po startu jedeme celkem 
dlouhý úsek proti větru, jede se celkem vlažně, takže se 
hned zapojuju do úniku a v pěti odjíždíme. Balík to 
samozřejmě  nenechá jen tak a po chvíli nás dojíždí. 
Aspoň jsem se zahřál. Pod Housinu dojíždíme už 
v poklidu. Jede se celkem slušné tempo, které ještě 
přitvrdí Přemek Kuchař jedním nástupem, balík se 
samozřejmě zvedá a nenechává ho odjet. Když už cítím, 
že si budu muset vystoupit, se kopec láme. Po výjezdu 
z lesa následuje sjezd, ve kterém začíná peklo. 

Nejmenovaný borec přede mnou pro mě nepochopitelně 
nechává díru, kterou je celkem problém sjet, protože fouká 
dost silný boční vítr. Nakonec se do balíku přece jen 
dostávám, což ale není žádná výhra, tempo se jede pořád 
extrémní a po pár kilometrech si nakonec si stejně musím 
vystoupit. Vepředu tedy zůstává asi dvacet lidí. Já čekám 
na druhou asi dvacetičlennou skupinu, která jede celkem 
slušné tempo a po chvíli dojíždíme další odpadlíky z první 
skupiny, což svědčí o tom, že tempo se jelo pořád hodně 
rychlé. Ve sjezdu do Litně mě začíná brát křeč do lýtka, 
k mému překvapení křeč ustává výjezdu kopce v Litni, 
spíš bych očekával, že v té stojce budu muset slézt z kola. 
Po nájezdu na hlavní se snažím zorganizovat kolotoč ve 
snaze dojet další odpadlíky z 1. skupiny. Až na pár 
výjimek ale lidi jet nechtějí, takže to po chvíli vzdáváme. 
Před druhým výjezdem na Housinu se domlouvám 
s Milanem Millerem a zkoušíme odjet do kopce. Milan 
nasazuje skutečně svižné tempo a na kopci jsme nakonec 
ve třech – přidává se k nám ještě Honza Herda. Na chvíli 
zvolňujeme, aby nás dojela dvojice ze SOS a mohli jsme 
jet v pěti. Chvíli celkem jedeme, dva kluci ze SOS to ale 
balí, takže zůstáváme ve třech balíku na dohled a v tu 
chvíli je jasné, že pokus o únik nevyšel. Pak se už nic moc 
zajímavého neděje. Rozmýšlím tedy jak to udělat, abych 
nemusel spurtovat ve tak velké skupině. Nakonec se 
rozhodnu nastoupit na hlavní, kde fouká do zad a zkusit 
ještě jednou únik. Ukazuje se, že Jirka Humplík měl stejný 
plán a nastupuje o něco dřív. Po chvilce si ho tedy ještě 
s jedním borce doskočíme a zkoušíme to ve třech. Balík 
ale chvíli jede a skoro nás má, pak zas zvolní, tak to ještě 
zkoušíme, ale nakonec nás dojíždí. Kopec do cíle si už 
dojíždím na pohodu. Poslední pokusy o odjetí mi vzaly 

veškerou sílu a tempu 
udávanému skupinou už 
prostě nestačím. Výsledkově 
tedy žádná sláva, ale byl 
jsem aktivní a závodění mě 
v sobotu bavilo možná víc, 
než kdybych taktizoval ve 
skupině a za každou cenu 
šetřil síly do závěrečného 
spurtu. Těch 10 bodů do 
celkového za to asi stálo.  
Touto reportáží se tedy pro 
letošek loučím se všemi, kdo 
naše Racing minutes četli. 
Pokud bude příští rok zdraví 
a vůle trénovat, tak se určitě 
budeme na stránkách KPO 
opět potkávat. 
 
Vítek (KPO) 
 
výsledky: 
www.ckkv.cz, www.uac.cz 
 
Info o týmech: 
http://www.kpo.cz/2009/sezona_09-01.pdf 
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