
KPO – Racing minutes – Bratronické okruhy 
Letošní výrazná posila KPO – Robert Míl nekompromisně promlouvá do dění závodů a stejně razantně přistoupil i ke zpravodajskému počinu a sugestivně reportuje o tom co se dělo na špici. 
 
„Etapák, byť jen dvoudenní, jsem nikdy nejel. 
Na Bratronické okruhy jsem se tedy náležitě 
těšil. V loňském roce jsem se postavil na start 
tohoto závodu, ale účinkování skončilo hned v 
úvodní časovce. Ve sjezdu k Mosteckému 
mlýnu mi na mokru podjelo zadní kolo a 
poroučel jsem se k zemi. V šedesátce nic moc 
a klouzavý pohyb po asfaltu zakončený 
efektním kotoulem do příkopy vystavil stopku. 
Když jsem na letošním startu viděl pána ze 
sanitky, který mě tehdy ošetřoval, trochu se mi 
naježila srst. 
Letošní ročník byl ovšem jiný a to jak trasou, 
tak i počasím. Celý týden bylo počasí hodně 
nevyzpytatelné. Deštivo, zima a pochopil jsem, 
že nemá cenu ráno nevyjíždět kvůli mokru a 
nechávat trénink na odpoledne, protože to 
může být ještě horší. Za celý týden jsem tedy 
nejel po suché cestě a kolo podle toho 
vypadalo. A jak nemám rád mytí kola, odkládal 
jsem údržbu (vyjma důležitých mechanických 
částí, vlastně jen řetěz ☺) co to šlo. Podle 
hesla „co můžeš odložit na zítra, odlož na 
pozítří a máš dva dny volna“ servis vyšel na 
sobotní ráno. Budíček v 6:00 a hned běžím k 
oknu. Do prdele zase mokro. S vidinou 
zaliskaného kola jsem se „vrhl“ na mytí. Pár 
tahů hadrem to spravilo, podobně jako když v 
dávných dobách paní uklízečka s jedním 
kýblem zvládla celou školu. Ale už cesta autem 
do Bratronic vypadá rozumně a asfalt pomalu 
schne. Prezentace v místní hospodě, kde 
nejprve musíte projít mlhou cigaretového kouře 
(9:30 a místní lokál má slušnou účast, holt 
každý máme své koníčky), abyste se dostali k 
podpisu a hlavně zaplacení startovného. Start 
v 11:02. Tak jo, aspoň bude vice času na 
prohlídku tratě. Úpravu posedu a montáž TT 
nástavců jsem zvládl ráno, tak se stačilo jen 

převlíknout a hurá na trať. Jedním okem sleduji 
kdo že to vlastně přijel.  Hned za  mnou 
parkuje Radek Vaňkát z Kernu a skládá svůj 
časovkářský speciál. No tak snad nepojede 
hned za mnou a nepředjede mě. Trať je 
víceméně rovinatá a aerodynamika zde bude 
hrát velkou roli. Zdravím přeběhlíka 
(Vinohradské šlapky -> HSK Cycling Team) 
Petra Beneše s Ivou Fabiánovou. Registruji 
KPO kolegy Rudu Kadlece a Vítka Černého. 
Nechybí Zbyněk Kudrna (Enduraining), Radek 
Procházka (CK Královice), Jakub Želina 
(VARTA) a další borci, jejichž záda znám ze 
závodů dokonale ☺. Tak snad se najde i pár 
závodníků výkonnostně mě blízkých. Vyrážím 
se rozjet. Start je do kopce, no to bude 
tragédie. Letošní časovky mám ve stylu 
přepálený začátek a kopec na začátek mi moc 
nepřidá. Naštěstí je jen krátký a ani ne moc 
prudký. Na horizontu v poli po pravé straně 
číhá Petr Janouš (Racergallery) s 
teleobjektivem, kousek dál vlevo už se chystají 
cíloví časoměřiči. Následuje sjezd, kde to přes 
padesát bez větší námahy jede. Pak přijde 
jediný kopec, táhlý, pěkně rovnoměrné 
stoupání, to by mi mělo vyhovovat. Docvaknu 
se na závodníka který už vyrazil do závodu a 
kterým jsem se ve sjezdu nechal předjet. 
Předjíždět ho ale nebudu. Následuje menší 
sjezd a za ostrou levotočivou zatáčkou plnou 
štěrku táhlé stoupání. Dosti tu fouká, ale 
kupodivu se mi jede dobře. Ještě zastávka a 
dávám špičku sedla více dolů, nějak mě to na 
oněch místech tlačí. Mezitím prohodím pár vět 
se dvěma sympatickýma bikerkama a 
popravdě bych raději jel s nima než funěl v 
závodě. Najednou slyším zvuk zadního disku. 
Někdo v kombinéze Viessmann Team a 
ukázkovým posedem na koze. Ty voe to jsou 

prdy. To musí být tím diskem ☺. Cesta se po 
táhlém stoupání příjemně narovná a odcejpá to 
až ke křižovatce, kde regulovčík řídí dopravu. 
Tady ostrá pravá, hup dolů a závěrečné 
stoupání do cíle. V kopci potkávám Vítka 
zalehnutého při jízdě z kopce. 
KAAAPEEEOOO jedééém. U auta se zdravím 
s Rudou, který mi sděluje své zážitky z právě 
dokončené časovky. Vypadá to, že si pěkně 
dával. Čas 15:20, prý „ty to musíš dát pod 
patnáct“. V duchu si říkám, že asi spadl z 
jahody. Dvacet sekund na 10km roviny, bez 
disku a jiných TT vymožeností mi přijde jako 
scifi, navíc když jsme na tom výkonnostně 
hodně podobně. No nic sundat návleky, 
odhodit bidon, náhradní duši, pumpičku a jiné 
zbytečné zátěže. Sakra, ráno jsem se neoholil, 
to ten vzduch kolem ksichtu bude špatně 
proudit. Další téma pro Michala Maláška na 
téma jak ušetřit nějaký ten watt ☺. Na startu 
sleduji kdo jede přede mnou a hlavně kdo mě 
bude ze zadu nahánět. Dojetí o minutu by mě 
zlomilo. Vypadá to nadějně, vzadu starší pán a 
borce přede mnou neznám. Nebudu znovu 
popisovat trať. Po necelých 4km v kopci 
dojíždím borce startujícího minutu přede mnou. 
Pořád jsem zalehnutý v nástavcích a jen 
v zatáčkách chytám berany v obloucích. Celou 
cestu se mi jede tak nějak neutrálně. Pořád 
mám pocit, že do toho nedávám všechno a tak 
se neustále snažím zrychlovat. A daří se. Tep 
konečně dostanu nad 180 a to znamená ty 
správné obrátky. To už ale vidím cíl, kopeček 
do něj jedu zpočátku v sedle, ale aby se 
neřeklo, pak přece jen zadek zvednu. Čas 
14:44, ty brďo, hned přemýšlím, jak vlastně 
foukal vítr, jinak to není možný. Nakonec druhý 
nejlepší čas a 1s za vítězem Karlem Pragrem 
(Vinohradské šlapky). Jak to ten „dědek“ dělá 

 
Pořadí I. balíku po 1. etapě (první dvacítka): 
1 Míl KPO 0:14:44.
2 Stránský Team Cube 0:14:50.
3 Mužík alltraining.cz 0:14:59.
4 Zahrádka Pinarello-Sportful 0:15:04.
5 Šnajdr CSK Markus 0:15:10.
6 Kudrna Enduraining 0:15:11.
7 Želina VARTA-TJsokol 0:15:12.
8 Hajzler www.carbon-rts.cz 

0:15:17.
9 Miller CK Královice 0:15:18.
10 Procházka Vetas Kralupy 0:15:19.
11 Dobrovod ZDO Livestrong 0:15:20.
12 Kadlec KPO 0:15:20.
13 Procházka CK Královice 0:15:21.
14 Staněk CK Příbram 0:15:29.
15 Štěpánek ToiToi CK Slaný 0:15:31.
16 Černý KPO 0:15:34.
17 Beneš HSK Cycling Team 0:15:34.
18 Šmatlák CFC Kladno 0:15:37.
19 Nežerka 0 0:15:45.
20 Cafourek SOS 0:15:51.
 
Časovka určila taktiku do další etapy. Uviset J.  
KPO tým se vydává na obhlídku trati. Vítek 
jako znalec místních poměrů nám s Rudou 
dělá průvodce. Pak jen říká tady se odbočí 
vlevo do takové krátké stojky a je potřeba hned 
shodit na malou. Jasně, to bude v pohodě, 
najedu si dopředu, z první figury se postupně 
budu cedit a až budu na konci, kopec akorát 
skončí. Miluji teorii. 



Start, jede se pohoda, prohodíme pár slov s lidmi 
v balíku a hlídám si soupeře. Zahrádka (Pinarello-
Sportful Team), Kudrna, Želina, Procházka, 
Šnajdr všechny vás mám pohromadě ☺. Bohužel 
příchozí nepoznávám a podle čísel nejsem 
schopen identifikovat kdo jak zajel časovku. Ale to 
se vytříbí během prvních nástupů a aktivitě v 
balíku. Zkouší to Zbyněk Kudrna, ale ostatní 
nereagují tak zůstávám v klidu. Tohle turistické 
tempo mi moc nevyhovuje, jdu na čelo a zvýším 
tempo, balík samozřejmě za sebou, najednou 
přijde mírné stoupání, přidám ještě trochu a 
vytvoří se díra. V tempu nepovoluji a  doufám, že 
pár jedinců se za mnou vydá a trochu se 
roztrháme. Pár mě jich dojelo, ale i s balíkem na 
zádech. Aspoň se začalo trochu jet. Přichází 
Vítkova zmiňovaná stojka. Nedbám jeho rad a 
nechávám velkou, chvíli to jde, ale když už ani 
53x27 nestačí, pokorně shazuji na kašpárka. 
Otáčím se, nastupuje Zahrádka, za ním kumpáni 
Kudrna, Želina, Procházka, Šnajdr a další. Sakra, 
hákuju, ale pořád se cedím dozadu. Když se 
kopec malinko narovná jedu 39x19 a další nástup. 
Hmmm a tohle se pojede ještě třikrát. Začínám 
střádat plány jak uviset a neumřít. Ve druhém kole 
ještě odpadlo pár jedinců a vykrystalizovala 
skupinka favoritů. Zmiňovaní UAC matadoři a 
celkem dosti příchozích. Hodně aktivní byl 
například pozdější vítěz Hajzler (tým www.carbon-
rts.cz).  
Druhé kolo jakžtakž bez větších výkyvů, pár 
nástupů v serpentinách před Bratronicema, ale 
zatím se držím. Spolknout gel a hurá do třetího 
okruhu, před „oblíbenou“ stojkou cítím, že přijde 
peklo. Jede se pěkný kalup, nevím co měl Honza 
Šnajdr v bidonu, ale tipoval hopsinkovou šťávu. 
Rozjel to opravdu hezky, hned jsem měl 5m díru a 
nebyl ji schopen sjet. Jen jsem zaregistroval 
Zahrádku jak se otáčí a říkám si určitě nastoupí, 
zvýší tempo aby mě definitivně odpáral. Nestalo 
se, děkuji a tak jsem si mohl stejnou situaci prožít 
i ve čtvrtém kole.  
V posledním okruhu se ve výjezdu z Mosteckého 
mlýna utrhli dva nadšenci. Já byl ve stavu modlení 

se za co nejmenší odstup v cíli. V kopci jsem 
ztratil hodně přes dvacet sekund, ale v 
následujícím sjezdu se podařilo něco stáhnout. 
Další ujištění, že kopce nejsou zrovna mou 
doménou. Vítěz Hajzler se v celkovém pořadí po 
prvním dni dostal o 1s přede mne. Škoda, ale na 
víc jsem opravdu neměl. Tahle, pouze 60km 
dlouhá etapa mi nesedla a stála opravdu hodně 
sil. Po příjezdu domů jsem lehl na zem a nebyl 
schopen normálně fungovat. Fuj, takový stav jsem 
letos ještě neměl a s vidinou nedělní 
stokilometrové etapy vskutku růžové vyhlídky. 
Kašlu na to, v devět večer usínám, uvidíme ráno. 
Pořadí I. balíku po 2. etapě (první dvacítka): 
1 Hajzler www.carbon-rts.cz 2:02:19.0
2 Míl KPO 2:02:20.0
3 Zahrádka Pinarello-Sportful 2:02:26.0
4 Kudrna Enduraining 2:02:31.0
5 Šnajdr CSK Markus 2:02:35.0
6 Želina VARTA-TJ sokol KD 2:02:37.0
7 Miller CK Královice 2:02:43.0
8 Procházka CK Královice 2:02:45.0
9 Nežerka 0 2:02:50.0
10 Štěpánek ToiToi CK Slaný 2:02:56.0
11 Staněk CK Příbram 2:04:22.0
12 Šmatlák CFC Kladno 2:06:36.0
13 Dobrovodsk ZDO Livestrong 2:06:39.0
14 Kadlec KPO 2:06:51.0
15 Procházka Vetas Kralupy 2:07:13.0
16 Černý KPO 2:07:28.0
17 Zbuzek CK Záluží 2:07:28.0
18 Cogan TJ Nová Paka 2:07:43.0
19 Cafourek SOS 2:07:45.0
20 Karlovec SOS 2:07:54.0
 
V neděli se nechce vstávat a zívám ještě na 
startu. Regenerace proběhla nadmíru dobře tak 
hurá do sedla. Ještě menší laborování co na 
sebe, ranních 7 stupňů, modrá obloha a 
zapomenuté rukávníky jsou před startem 
výbornou kratochvílí. S Vítkem se jedeme na 
deset minut rozjet a cítím, že únava je pryč. Bude 
to dobrý, čtyři okruhy, žádný prudký kopec, jediný 
místo k roztrhání je kopec z Mosteckého mlýna a 
cílový kopec v Bratronicích směrem na Běleč.  
Odstartováno, říkám si pohoda jazz, první kolo 
dáme v klídku a pak se rozjedeme. Ani se 
nesnažím mít nějakou vhodnou polohu v pelotonu 

a lížu pravou krajnici zhruba uprostřed balíku. 
Najednou startuje Zahrádka. Co blbne? Zapomněl 
se snad vyčůrat a chce si poodjet a vykonat 
potřebu? Za ním Zbyněk Kudrna. Že by taky 
zapomněl? Přidávají se všichni favoriti z 
průběžného pořadí. To nevypadá na hromadné 
čůrání, přestává legrace. Až na kopci za cílem se 
dostávám ze sevření balíku a roztáčím nohy. 
Pořád věřím, že ve čtyřiceti lidech je musíme sjet 
a únik nebude mít dlouhého trvání. Vždyť je 
máme na dohled s odstupem nějakých 30s. 
Jenže. V balíku se nenašla vůle zahájit strojové 
tempo o pravidelném střídání nemluvě. Nazval 
bych to jedním velkým chaosem. Rozestup byl 
pořád stejný. Nervy začal ztrácet i Radek 
Procházka, ale ani jeho domlouvání balíku 
nepomohlo. Na čele se objevovalo pár jedinců a 
pouze někteří z nich měli podíl na sjíždění. Trvalo 
celé jedno kolo, než jsme snahu o dostižení 
vzdali. Doufal jsem jen, že nasazené tempo 
někteří nevydrží, odpadnou a zbytek se pokorně 
vrátí do balíku. Kdepak vydrželi pacholci, všechna 
čest. Nakonec se stáhl jen Varťák Jakub Želina a 
jeden příchozí v dresu Eleven měl defekt předního 
kola. Vepředu tak zůstala čtveřice Hajzler, 
Zahrádka, Kudrna, Šnajdr (zároveň pořadí v cíli 
třetí etapy i celkového pořadí). Ve druhém kole 
náš balík zvolnil. Vnitřně jsem se s tím nějak 
nemohl smířit a stále se snažil pracovat na čele. 
Ano, bylo to zbytečné plýtvání silami, ale mám 
rád, když se jede a vyloženě nesnáším 
taktizování. Našlo by se ještě pár dalších jedinců, 
kteří by byli ochotni balíku odjet a pokusit se o 
sjíždění, ale domluva se nekonala. V kopci před 
Bratronicemi byl hodně aktivní Vítek. Vzhledem 
k jeho výrokům po druhé etapě – „letos končím 
s cyklistikou, zítra nejedu“ mu to pěkně lítalo. 
Taky Ruda začal v druhé polovině vystrkovat 
růžky a střádat plány na cílový dojezd. V poklidné 
atmosféře balíku se našlo i místo pokecat s Jirkou 
Janouškem (KC Brno), který si letos rovněž střihl 
krátkého Krušnotona. Kluky z KC Brno „znám“ 
hlavně z jesenického Železného draka a jejich 
účast tady mě docela překvapila. Pro mě z neděle 

plyne ponaučení na příště. Jednak být vždy 
připraven na atak soupeřů a při případném 
sjíždění se nenechat otrávit neaktivitou balíku a 
naopak snažit se vyburcovat ty, kteří jsou svolní 
ke spolupráci. 
Pořadí I. balíku po 3. etapě (první dvacítka): 
1 Hajzler www.carbon-rts.cz 4:49:03.0
2 Zahrádka Pinarello-Sportful 4:49:13.0
3 Kudrna Enduraining 4:49:48.0
4 Šnajdr CSK Markus 4:50:05.0
5 Míl KPO 4:52:40.0
6 Želina VARTA – TJ sokol 4:52:57.0
7 Miller CK Královice 4:53:03.0
8 Procházka CK Královice 4:53:05.0
9 Štěpánek ToiToi CK Slaný 4:53:16.0
10 Staněk CK Příbram 4:54:47.0
11 Šmatlák CFC Kladno 4:56:56.0
12 Dobrovodsk ZDO Livestrong 4:57:05.0
13 Kadlec KPO 4:57:34.0
14 Černý KPO 4:58:11.0
15 Karlovec SOS 4:58:14.0
16 Procházka Vetas Kralupy 4:58:18.0
17 Zbuzek CK Záluží 4:58:38.0
18 Cafourek SOS 4:58:55.0
19 Mužík alltraining.cz 5:00:14.0
20 Janoušek KC Brno 5:02:15.0
 
Celkem hodnotím víkend pozitivně. Kdybych ve 
třetí etapě zůstal v první skupině, věřím, že bych 
neměl větší problémy se zde udržet, ale nemyslím 
si, že bych odolal ataku první čtveřici a v 
posledním kopci stejně nabral ztrátu. Celkové 
páté místo by z toho bylo tak jako tak, jen s 
minimálním časovým odstupem. Znáte to, kdyby... 
Výsledky: 
www.uac.cz/vysledky/zavod/116.php 
 
Foto: 
www.racergallery.com/fotografie-zavodu/uac/2010/bratronicke-
okruhy-memorial-k-hu-acka-petr-janous-170/ 
 
www.rajce.net/a3908220 
 
(obojí převzato z webu pořádajícího klubu CFC 
Kladno, kterým také děkuji za výbornou organizaci a 
zajištění křižovatek. No a jejich specialita – 
zveřejnění výsledků časovky ala sušení prádla, je 
opravdu výborná věc.) 
 
Robert Míl (KPO) 


