
Tréninková Tour 2006  – komentáře jezdců 
 
V ohlédnutí za úvodním ročníkem Tréninkové Tour přinášíme komentáře účastníků, které připojovali při zasílání 
dosaženého času. Příspěvky přinášíme v autentické podobě, aby ilustrovaly atmosféru letošního ročníku. Množství 
ostřejších výrazů dokládá, že TT je hodně emotivní záležitost. 
 

 
  
 

1. (15.3. - 21.3.) Zbraslav – Točná trať: Lance Armstrong (KPO) 
-  Jel jsem na zimáku skoro po sněhu. Nezačali jste s tím s ohledem na 
počasí moc brzo? Přemejšlel jsem jestli mám jet na kole nebo na běžkách 
:o)) 
- Stojí to za prd. Málem jsem nahoře vypustil duši. Ale trať je to pěkná.  Dal 
jsem to za rovných jedenáct, páč se mi nahoře už rozjel obzor a dělal jsem 
vše pro to, aby to bylo za jedenáct.  Zimák je těžkej a formu marně hledám. 
Tak sportu zdar 
- Na mtb v rámci denního výletu, zajeto na jeden pokus 
- Neměl sem dneska čas na pořádnej trénink, tak sem to jel ještě zkusit 
zlepšit.... 
- Nabízím dva kapry za první místo...čas si můžeš vymyslet :o) 
- Super trať, škoda té zimy, o teplém víkendu a v pondělí jsem nebyl ve 
městě... 
- Druhý pokus 
- Oprava oprava! Tak mi to nedalo a pokusil jsem se ještě jednou rozdráždit 
bahníka.  A aspoň trochu vylepšit svůj bídný čas.  Při momentální formě to 
víc prostě nešlo. 
- Chtěl jsem pod 10, ale ta svině kopec se nedala :-) 
- Napodruhé na letňákovi 
- Paráda 
 
2. (22.3. - 28.3.) V. Chuchle – Slivenec trať: Josef Vejvoda (CKKV) 
- Na mtb, 1 pokus 
- Pro KPO - dobrý nápad, díky za zpestření tréninku. Jako trať mě napadá 
jen některá z časovek, která se letos nejede např. Chýně 3 kola nebo Voko 
1- 2 kola. Pro Pepíka Vejvodu - já se tam žádný roviny nevšiml. To, co je 
pro něj rovina, je asi pro mě kopec. 
- Zimáček je opravdu líná mrcha. Tím to nechci omlouvat zkrátka to nejelo 
jak jsem chtěl. 

- Strašně foukalo! 
- Slabota, zkusím v úterý znovu 
- 2. pokus - tentokrát bez kompromisů :-) (i když trochu v protivětru) 
- Kdyby šlo vše ideálně (déšť, našlápnutí do pedálu,...) pomýšlel bych i na 
prolomení 3/4:o))) nádhera  
 
3. (29.3. - 4.4.) Černošice - Vonoklasy trať: Jiří Sladký (KPO)   
- Vůbec to nejelo, strašnej protivítr 
- Rozbitá silnice, ale krásná trať 
- 2. pokus  - po KPO Časovce Třebotovka a v silném protivětru, takže ještě 
nějaké rezerva tam je :-) 
- Na zimákovi, silný protivítr 
- Jel jsem jen diky JS a jsem spokojen i se slabým výsledkem. 
- Nechal jsem si hodně prostoru na zlepšení:o)) nahoře silný protivítr-na 53-
23 jsem se skoro zastavil 
- Jak blázen... dole protivítr jako v aerodynamickym tunelu, nahoře déšť, ale 
času si hodně vážím, hřálo mě to celou cestu v dešti zpět:o) 
- tankodrom 
- Až příště napíšete, že je horší stav povrchu tak budu počítá s 
tankodromem. Dost drsný. 
 
4. (5.4. - 11.4.) Zbraslav - Vrané n. Vltavou trať: Michal Malášek (KPO) 
- 1. pokus 
- Byl to zvláštní pocit jet po silnici, kde ještě před pár dny byla voda. 
- Co tky nějakou TT na severu Prahy . my ze severu musíme přejíždět 
celou Prahu. Jinak zatím samé super trasy!!!!!!! 
- Čtvrtek: vypadá to, že jsem se dostal do dobré společnost, horší je, že mi 
to nikdo neuvěrí :o) 
- Bezvadná testovací trať, škoda, že to nemám trochu blíž. Jel jsem to už 
minulý čtvrtek těsně po poledni třikrát, na koze s diskem a časovkářskou 



helmou. 1.  testovací na cca 140 tepech - cca 5,30, 2.  naplno  max. tf přes 
160 - 5,05, 3.  už jsem se přes 160 nedostal, ale čas se zlepšil na 
uvedených 5,02.   Škoda, chtěl jsem se dostat pod 5 min, ale už jsem 
neměl čas ani sílu na čtvrtý pokus. Příště to pro srovnání zkusím bez 
časovkářského vybavení. 
- Oprava času 
- Tedy to se nepovedlo. Tři dny, tři pokusy a podle vetru rozdíl v minutách. 
- Pěkně to foukalo :-) 
- Jel jsem to dneska (úterý) a vál poměrně čerstvý severák, takže je to čas 
dosažený s celkem solidní podporou větru...Ale návrat zpátky domů pak 
stál za to...:-) 
- Zajeto neděle 9.4. v 7:51 
- Dnes, po větru, s batohem 
 
5. (12.4. - 18.4.) Nučice - horizont nad Loděnicemi trať: Jiří Sladký (KPO) 
- Tak tohle rozhodně není zvlněná trať ale regulérní kopce.  
- Mohu udělat něco pro to, aby se moje postava objevila také někdy na 
propozicích? 
- jel jsem to v sobotu  s batohem na zádech na trénikovém kole, chtěl jsem 
to pak ještě porovnat s plným časovkářským vybavením, ale už jsem se k 
tomu nedostal. 
 
6. (19.4. - 25.4.) Hradištko – Krňany trať: Vítek Černý (KPO) 
- V jedné z minulých etap (Chuchle) mi čas hlásil můj cyklistický kolega a 
chybně napsal ročník. Tímto se omlouvám a výše uvedený je správně. 
- Výborná technická trať.  Mooc se mi líbí. Blbý je jen že na mě moc dlouhá.  
Neumím to vyjet.  Holt špatnej vrchař.  HK mě pěkně deklasoval. 
- Zitra se nepohnu:o)) 
- Slabota, nespokojenost - na mne moc rychlé :-(( 
 
7. (26.4. - 2.5.)Zbraslav - Zbraslav Baně trať: Karel Kuchler (H-H Smíchov) 
- Zima 
- Konečně trať která se mi opravdu líbí.  Je to pozvolný, na začátku trochu 
brutal.  Kdyby tam nebyly ty retardéry ideal.  Pro mě tak akorát. 
- Druhý pokus - ne tak úspěšný, ale na tu zimu to docela jde. 
- Dole jsem si myslel, že si nechávám rezervu, nahoře to už tak 
nevypadalo:o). Zima, pršelo - doufám, že pár vteřinek ještě stáhnu:o)) 
- To už jsem si docela dával:o)) ideální podmínky, bezvětří, ale teplo. 
Paráda 
 
8. (3.5 - 9.5.) Dobřichovice – hor. nad Řevnicemi trať: P. Jiříček (KPO)   
- Díky této trase teď vím, že konečně opravili tu silnici u Řitky :o) Foukal mi 
hnusně silnej JV vítr. 
- 2. ostrá jízda (7.5.2006) 
- Dneska to stálo za vyližprdel :-) 
- Nad očekávání:o) 
- Si dělá PJ prdel ne? Tohle je normál brutál. Strašnej kopec či spíše kopce 
a je to dost dlouhý. To bude Karlík procházka růžovou zahradou.  Doufám 
že je to do toho bio modelu. Protože jinak nechápu proč je to tak dlouhý.  
Už do Řiťky to bylo nekonečný. To můžem jet příště rovnou Řevničák z 
druhý strany. Je to drsný. 
- Ahoj, toto je výsledek  8.etapy. Byl jsem na ošetření a ještě není středa. 
 
9. (10.5. - 16.5.) Loděnice – Úhonice trať: Jiří Pohl (Vinohradské šlapky) 
- Vy lumpové, takhle mne honit :-))) 
- Kdyby to začínalo 18-tkou bylo by to lepši:o)) 
- Na mezičasech -45,-16,-18,-5,-19,+8 proti předchozímu pokusu, takže 
velká spokojenost:o)) 
- Zatím (doufám) jen rychlejší rozjezd a rekognoskace trati 
- Moc pěkná trať 
- Na mne rychlé a ve sjezdech příliš technické :-(( 
- Toto je ještě etapa Loděnice - nový lepší čas 
 
10. (17.5 - 23.5.) Davle – Jílové trať: Marek Vitoch (KPO) 
- Sme to jeli s HK. Tristní bylo že v kopci jsem ho dojížděl a na rovinkách se 
mi vzdaloval.  Urval mě ale jen o kuličku.  Musím konstatovat ovšem to co 
on. Znova nejedu. 
- Malá rezerva tam byla... 
- Stálo to za vyližprdel :-)únava po včerejšku 
- O víkendu jedu znova i kdybych měl chcípnout! Sháním sparingpartnera... 
 
11. (24.5. - 30.5.) Lety – Kozolupy trať: Jiří Sladký (KPO) 
- Silný západní protivítr 
- Tak jsem to nakonec stihnul-vyrážel jsem v 19:15, trať je super, ale 
foukalo blbě 
- Dnes naostro - silný západní protivítr 
- Jeli jsem za deště, teplota deset stupňů no prostě kavárna.  Navíc JS 
snad houpe.  Stačilo, aby to končilo na Americe.  Teď už jen čekám kdy se 
jede časovka  Radotín - Beroun a zpět.  Jinak bilance?  Jednou zahozené 
kolo do pole (no nakonec jsem nasedl až když mě HK sprdnul),  prasklá 
flaška na kolo a opustili mě brzdový špalíky. Ta voda jim dala poslední 

sbohem.  Navíc jsem málem ulomil vidli na Mořině páč ten bordel v zatáčce 
jsem viděl ne však ten zpomalovací pás.  A ještě navíc HK píchnul na 
Zbraslavi.  Takže závěrečné Antree bylo úža.  Jak poznamenal 
nepřekonatelný glosátor HK: stálo to za hovno. 
- Dobrý trénink 
- V zimě a v dešti. Že jsem tam vůbec jel. 
- Oprava 
  
12. (31.5 - 6.6.) Velká Chuchle – Lahovská trať: Josef Vejvoda (CKKV) 
- předrekognoskace v sobotu 
- naostro, bez kompromisů :-) 
- Trať byla spíš pro bajky -:)) 
- Jak vidíš tak díky tomu, že jsem se honil s HK tak jsem totálně vybouchl o 
dva dny později na druhý straně kopce.  HK jsem urval, aspoň co si 
pamatuju, něco kolem 8vt.   A protože jsem vůl tak jsem dal v sobotu 150 
km a dopadlo to jak to dopadlo.  Ale kopce jsou to krutý z obou stran. 
- Musí to jít pod 5:30 
- 3 vteřiny s takovýmhle větrem, slabota... 
- 40 vteřin z toho stáhnu stěží. Před lety mi to teda jezdilo, že čumím, ale to 
jsem tam mel 100% 25ku, to bude tím:o)) 
- Na Duratecu!!! paráda, všechno lepší, pár drobností ještě musím poladit, 
ale senzace:o))) 
-  Snad jsem dobře trefil konec... 
 
13. (7.6 - 13.6.) Davle – Hvozdnice trať: Vítek Černý (KPO) 
- Ten spodek se mi jel výborně, Duratec je skvělej, šlápneš a prostě to 
jede:o)) 
- Bez kompromisů, s větrem do zad 
- Jsem to nějak nestihl ale patří to k tý Davli. A posílám to v 23:25.  A po 
nedělním závodě to stálo za ..... 
  
14. (14.6 - 20.6.) Loděnice - lom Amerika trať: Jiří Sladký (KPO) 
- První ostřejší trénink v neděli večer 
- Loděnice-Bubovice je jeden z mých nejoblíbenějších kopců. Bohužel to 
horko a dusno mě nesedly-takže jsem to zajel pod hranicí svých možností. 
Zítra odjíždím s rodinkou na dovolenou... 
- Už se těším na další pokus:o)) 
- Nějaká rezervička tam ještě je... 
- Tak snad  ještě v úterý  ??? 
- 1.úsek =, 2. -10, 3. +2, 4. -1, 5.= , 6.-5 Těm pěti vteřinám v závěru se mi 
ani nechce věřit, ale asi jsem tam o něco rychleji jel, i tepy jsem mel o něco 
vyšší... 
- Druhé zadání 
- V tom vedru s kocovinou to prostě víc nešlo. Tak nějak mi upadá forma asi 
to bude chtít pauzu. 
- 2:34 - 2:20 - 4:07 - 1:10 - 2:51 - 2:23 - 1:48 
  
15. (21.6. - 27.6.) Kuchař – Kuchař trať: Michal Malášek (KPO) 
- tak jsem to navečer prubnul, první kopec jak nic, druhý je horši... 
- 3:13 / 2:47 / 2:09 / 3:28 / 1:35 / 1:32 
- Jízda v 33 stupních mě dokonale vyšťavila :-). 
- Je to k vzteku.  Jen jsem vyjel tak se ti mi strhla taková čína že jsem to 
vzdal.  A tak posílám orientační čas.  Ne že bych si to vymyslel, ale když 
jedu na časovku tak si to nejdříve projedu a tak den dva na to jedu naostro.  
Jako takový teoretický nejhorší čas.  Tak to bude aspoň za dva bodíky. 
 
16. (28.6. - 11.7.) Měchenice–hor. př. Čisovicemi trať: Vítek Černý (KPO) 
- Ještě rezerva min. 30 - 60 vteřin 
- Já dnes nejvyšší tepy za celý rok:o)) 
- Vyrazil jsem až v 20:00, návrat 21:50-v poho, ještě bylo trochu vidět, teplo 
optimální, bezvětří, -7,-7,+3,-5,-4,-1,-3,+4 
- To mě dalo zabrat v těch teplech!!!!!  
-7, -9, -4, -7, -11, -7, -5, -4, -10 
 
17. (12.7. - 25.7.)Hlásná Třebaň – Kozolupy trať: Karel Čtvrtý (Lucemburk) 
- Jen tak pro srandu jsem to jel s bráchou.  Ale je měkkýš a když jsem ho 
na Srbsku předjel, tak zapomněl po tom sjezdu obočit.  TJ. musel kousek 
zpátky.  Jinak má letos nalítáno asi tak 250 km a tak to není žádná sláva. 
Snaha se cení. 
- Ahoj, po tréninkové tour jsem pokukoval od jejího počátku. Vyšlo mi to až 
teď (při mé teprve druhé (v polovině sezóny - hrůza!) letošní vyjížďce), ale 
určitě se budu chtít ve druhé části sezóny polepšit, jezdit víc a ještě nějaké 
etapy se zúčastnit. Celá tréninková tour se mi dost zamlouvá a tato etapa je 
mimořádně povedená. Mějte se fajn, držím palce v organizaci dalších 
závodů. 
- Nadšení! 
- A nezvracel jsem. 
- UF!to bylo ale těžký 
- Na mne dost teplo 
- Ještě cítím rezervičku tak 15-20 vteřin 



- Tak jsem se nechal zblbnout a v pátek večer jsem se honil do kopce při 
téměř 30°C a předbouřkovém počasí. I když jsem si říkal, že se jedu jenom 
projet, kopec v Bubovicích jsem jel na hranici křečí a nadával si, proč jsem 
raději nejel obráceně. Je to daleko příjemnější a většinou tak jezdíme. Pro 
informaci - jel jsem to na horském kole. 
- Docela zajímavý - proti minuly jízdě: most v Karlštejně +2, cedule Srbsko 
+5, horizont +3, dolizont -1, cedule Bubovice +24, křížek +37, cíl +38 
- Slušná vražda.  Tohle už opravdu bolelo. 
- Tak jsem to dal ostřeji:o)  
  
18. (26.7. - 8.8.) Liteň – Liteň trať: Lukáš Masák (KPO) 
- Na první křižovatce jsem skončil v poli a dal si kros zpět na silnici 
- Počasí nárazový vítr co mi fučel tam i zpět a to jsem se sám divil.  Nálada 
na h...  HK mi ujel o půl min.  Toť vše. 
- Tak jsem neodolal, ale v dešti to nebylo ono, kupodivu největší peklo byla 
až ta poslední rovinka-po sjezdu jsem byl tak zmrzlej, že jsem to vůbec 
nemohl rozjet... 
- Dopadlo to o minutu lépe než jsem čekal, takže velká spokojenost:o)) 
- o 23 sekund lépe než jsem čekal, takže velká spokojenost:o)) 
- V pravé poledne, docela vedro (cca 28st.), mírný severozápadní vítr. Za 
příznivějších podmínek (chladněji, bezvětří) bych to chtěl dát mezi 22:30-
22:45. 
 
19. (9.8. - 22.8.) Rudná – Hostim trať: Dušan Příbrský (KPO) 
- Průměr 39,4 - nevím jestli na TDF takhle pomalu vůbec letos jeli... 
Doufám, že se tam ještě dostanu a dám aspoň 17:15 (prům. 40) 
- Do včerejška foukalo silně proti, dnes přestalo, ale jedem na chalupu, tak 
byla jediná šance dnes ráno-vyjel jsem v 7:00, v tom údolí jsem málem 
zmrznul... 
- Dost rychlý a docela dlouhý.  Na to že je to z kopce jsem valil nadoraz.  A 
oblíbený evergreen.  Je to daleko.  Třicet km. přes tři kopce na start je na 
prd. 
- Protivítr, v lese mokro, nespokojenost  :-((( 
- Protivítr 
- Trasu jsem zjistil až v neděli, takže jsem jel až dnes. Ideální počasí, 
západní vítr, déšť a navíc žákovské převody na cyklokrosáku TV. Myslel 
jsem, že s kopce dolů to bude sranda, ale dorazil jsem stejně vyřízený jako 
do kopce. Navíc je člověk pod kopcem a domů se nedá jinudy než přes 
kopec. Jinak dobré, pouze jsem se na mokru téměř nevešel do té pravoúhlé 
zatáčky na 10,3 km. Zítra pošlu ještě profil, neboť tudy občas jezdím ze 
Zlíčína do Černošic a mám ho na biku. 
 
20. (23.8. - 5.9.) Bojov – hor. nad Řevnicemi trať: Michal Malášek (KPO) 
- Svižně, do Mníšku je to docela rychlý-prům 28, závěr je dost maso 
- Tak nic, ale nakonec na lepší výkony se musí někde natrénovat, takže 
spokojenost 
- Foukal JZ vítr, o něco silnější než minule 
- Koukám na mapu, Z vítr, co byl při tomhle pokusu je nanic, chtělo by to J 
- Západní vítr do Mníšku průměr 30,0 chtěl bych to dát pod 25:00 
- Musel jsem dost dřít, abych udržel čas jako minule do Mníšku (nakonec 
+1). Na křižovatce v Mníšku jsem se málem srazil s protijedoucím autem, 
co odbočovalo na silnici, z níž jsem přijížděl a bylo dost vyjeté na mojí půlce 
silnice. Pak se to docela rozjelo (na křižovatce na Řitku +11), v tom kopci 
jsem jel úplně nadoraz (max. tepovka 190) a tak jsem to nakonec oproti 
minule vylepši (+27). Za bezvětří by se to ještě dalo tak o 15-30 sekund 
zlepšit, ale už na to kašlu - docela jsem si dneska dal :-)) 
- Zdravím a pozdravuji. Foukal strašnej vítr a tak nic moc. Je to pekelně 
dlouhý a na tom větru to bylo furt jako do kopce.  
- V tom kopci od křižovatky na Řitku do cíle jsem oproti minulé jízdě ztratil 
pro mne naprosto neuvěřitelných 18 vteřin :-(( V sobotu to musím dát pod 
25:00 !!! 
- Oprava oprava.  Jsem se unáhlil a ještě jsem to vylepšil.  Na podruhý to 
víc bolelo a stálo to za to. A je to kurevsky dlouhý. Horší než královská 
kolem Karlštějna. 
- Ale až napodruhý a už to nejedu, málem jsem zdechnul 
 
21. (6.9. - 12.9.) Lipence - Zbraslav Baně trať: Michal Dvořáček (KPO) 
- Zajímavé jak ten pěknej asfaltovej koberec končí přesně u posledního 
buržoustského baráčku....:)) 
- Závodním tempem:o)) 
- Dobrej trénink na řevničák. Ten asfalt v dolní části musel stát KPO hrozný 
peníze :o) Škoda, že nezbylo i na horní část :o) S tratí jsem se porval jako 
eskymáckej pes-bohužel byla ještě znát únava z Krále Šumavy-proto jsem 
taky v neděli nejel Třebáň :o( 
- Ještě bych to chtěl dát pod 7:20 
- Pěkný, moc pěkný. 
- Konečně zase něco kratšího ! :-)) 
- Tak jsem se nakonec urval z práce.  Ale jel jsem se jen zúčastnit. Nebyl 
čas na trénování. Navíc jsem po neděli ještě dnes skučel, jak mě bolely 
nohy.  Kupodivu ne z časovky, ale z toho jak jsme s klukama spurtovali na 
každý vrchol. Takže jízda napohodu. Jinak nahoře to vypadá jak kostky 

kolem Křivoklátu.  Zadní kolo mě lítalo jak nudle v bandě.  Snad tucetkrát se 
mi sesmeklo. 
- Větší peklo, než jsem čekal, ale ještě budu bojovat:o)) 
- Doufám, že ještě něco stáhnu 
- Je to boj:o)) 
- Vůbec jsem nedoufal, že by ta 8 mohla padnout... paráda 
 
22. (13.9. - 19.9.) Libeř – Radlík trať: Pavel Marhold (KPO), Jan Krpata 
(KPO),  Josef Zink (Praha – Modřany) 
- Prostě klasa-ten kopec jsem jel snad po pětisté-i když většinou ho jezdím 
dolu. Nahoru naplno jsem ho jel po dlouhých 9-ti letech(tenkrát se jel v 
rámci U.A.C.-Zlatnické okruhy). Opět dobrý trénink na sobotní řevničák :o) 
- Slabota - musí to jít pod 8:30 
- Už tam rezervy moc nevidím, i když vím, kde jsem v tom prvním stoupání, 
jak by řekl Robert, "svěsil nohy" :o)) 
- Povedená trať! 
- Nechápu to, šlo to pěkně, ale už na tom prvním zlomu jsem měl o 20 
vteřin víc a pak to samý nahoře. Celý jsem to jel v hustý mlze, nebylo nic 
vidět... 
- Tak jsem se tam dostal na poslední chvíli. Oproti Řevničáku je to selanka.  
Tam mi JS pěkně pocuchal sebevědomí. Tak jsem se rozhodl, že to zkusím 
vyjet silově. Tak jsem to rval na 53-19 celý. Nahoře jsem měl sice už krizi, 
ale nakonec jsem to do spurtu ještě rozehnal. I když cílové měření bylo 
zase takové mlhavé. Takže plus mínus tři vt. to sedí. Jinak na tom vinobraní 
v neděli jsem dopadl jak jsem předpokládal.  Celý pondělí utrpení a dnes 
bylo venku tak nějak na prd. Aspoň že fučelo do zad. 
 
23. (20.9. - 26.9.) Vrané – Březová trať: Jana Jelínková (HIC Markus) 
- Ten nový asfalt byl na objednávku? 
- Ty krávo, ta byla přísná :-) Z původního optimistického odhadu 9:30 - 9:45 
slevuji na 9:40 - 9:50. 
- Připadalo mi, že jedu strašně blbe, ale jak jet na tomhle kopci líp netuším. 
- První křižovatka po cca 150 metrech pořád po hlavni zrovna nebyla 
(odbočovalo se vlevo na vedlejší silnici). Alespoň jsem se podíval do 
Vraného a nacvičil jízdu po kostkách. 
- Tak jsem chytil nějaké jako nachlazení a je to poznat.  Nějak se nedokážu 
zmáčknout.  Ještě foukal dost protivný protivítr.  Jinak je to dost dobrá trať. 
Kdybych se tak nějak vyburcoval, tak bych to možná na těch deset stlačil.  
Ale už není síla ani motivace.  A navíc je vyděláno.  Tahle měla přijít tak 
před měsícem.  A opravdu to musíme napřesrok posunout na dva týdny.  
Ten týden je už teď kdy se rychleji stmívá dost hektický. 
- Trať mi moc nevyhovovala (hlavně ty kostky) a navíc mi foukal protivítr. 
- 2. pokus byl úspěšnější - tentokrát nefoukal ten blbej protivítr jako minule 
:o) 
 
24. (27.9. - 3.10.) Jíloviště – Řitka trať: Michal Malášek (KPO) 
- Bezvětří 
- To byl tankodrom, né rovina :-)) 
- Půl minuty v první třetině, něco v druhé a v poslední jsem se nemohl 
rozjet. Je tam dost co vylepšovat... 
- Na konci Klínce +3, Na konci Líšnice mi tam vjel bagr a vypadalo to na 
konec pokusu, protože nešel objet, ale než jsem se k němu přiblížil, rozjel 
se na 40 a já tam dal sotva 32/34, tak kromě malýho zvolnění když jsem ho 
uviděl, nepřekážel. Škoda těch dvou vteřin:o)) 
 
25. (4.10. - 10.10.) Zahořany – Zvole trať: Pavel Marhold (KPO), Jan 
Krpata (KPO),  Josef Zink (Praha – Modřany) 
- Doufám, že to ještě poladím:o)) 
- 20 vteřin ve střední části mě potěšilo, akorát ta rezerva, co jsem si myslel, 
ze mam ještě na závěr, nějak nebyla :o) 
- ta včerejší Časovka byla trochu cítit - už podle průměrného tepu 164 
- Tak jsem rád, že to už skončilo.  Letos je toho na mě tak nějak už moc.  
Byla to moje první závodní sezona a nohy už mě neposlouchají. Bolí to už 
na startu při prvním šlápnutí. Počasí výborné. Takže jsem při té bídě snad 
zajel aspoň průměrný čas. Jestli to nehodí aspoň deset bodů tak jsem si to 
mohl odpustit.  Takže se už těším napřesrok. 
- Tak PM jsem nedostal - potkal jsem ho ve Zvoli před TT, takže jsem jeho 
čas znal předem. Ale nějak už jsem neměl, zejména v té první části do 
Okrouhla, žádnou motivaci. Škoda... Ale cíl - tj. těch 5 bodů, jsem snad 
splnil :-)) 
- Zasraté větry, mali bysťe s tým niečo udělat, lebo vám na to serem 
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