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Brno se vyznamenalo, zaznělo nejen z UCI
Více než rok dominovaly v činnosti Tělovýchovné jednoty
Favorit Brno přípravy mistrovství světa v sálové cyklistice 2014
a jsme šťastni, že vše, co se odehrálo během tří listopadových
dnů v Městské sportovní hale, přineslo kromě úžasných sportovních výkonů také ocenění práce organizátorů. Slovy chvály
nešetřili představitelé mezinárodní federace UCI, účastníci ze
sedmnácti zemí a zvlášť potěšitelné bylo i nadšení diváků.
Organizátorům osobně poděkoval za bezchybné zvládnutí
akce technický delegát Kurt-Jürgen Daum a podobně se vyjadřovali také závodníci, trenéři i diváci. Zvláště na závěrečném
banketu v kongresovém sále hotelu Voroněž zněla chvála na
adresu organizátorů opakovaně a názor Kurta-Jürgena Dauma
a koordinátorky sálové komise UCI Anne-Laure Favre, že Brno připravilo jedno z nejlepších mistrovství světa v posledních letech, působil hřejivě.
Za podporu jedné z nejvýznamnějších loňských českých sportovních akcí zasluhují
ocenění naši partneři v čele s magistrátem statutárního města Brna i početný tým organizátorů a dobrovolníku z řad studentů Masarykovy univerzity i dalších pomocníků. Velmi
cenné bylo, že ke zvládnutí rozsáhlého úkolu se podařilo získat mimořádně zdatné
a obětavé spolupracovníky v čele s Ladislavem Mackem, Antonínem Přikrylem a Jiřím
Mikšíkem. Všem patří velký dík za to, že se šampionát dokonale vydařil.
Favorit pořádal světový šampionát potřetí, vždy v královopolské hale. V loňském roce
se však soutěžilo poprvé v Městské sportovní hale vybudované před čtrnácti roky a právě propojení obou arén nabídlo účastníkům ideální podmínky k rozcvičení a nové možnosti byly také patřičně oceňovány. Proti předcházejícím brněnským MS 1977 a 1991
jsme nyní svědky výrazného vstupu elektroniky do zpracování a oznámení výsledků.
Nejen využitím tohoto úžasného komfortu, ale také uspořádáním svého obsáhlého programu se UCI řadí ve vztahu k divákům a příznivcům sportu ve světě na nejpřednější
místo.
Před 37 roky ještě vládli kolové bratři Pospíšilové a díky Anně Matouškové bylo vidět
i českou krasojízdu, takže bilance MS 1977 byla po všech stránkách nádherná. Naopak
v roce 1991 vyšli domácí účastníci pokud jde o medaile naprázdno, v tomto směru byl
loňský šampionát veselejší a jsem rád, že Pavel Šmíd s Petrem Skotákem právě doma
odmítli smolnou čtvrtou příčku a jejich zásluhou má česká sálová cyklistika po tříletém
půstu opět medaili.
Úspěšnost české reprezentace je tedy díky bronzu z kolové příznivější, ale nelze nevidět, že narůstá celkový odstup od elity. Roli sice hraje i rozdíl v popularitě sálové cyklistiky v Německu, Rakousku a Švýcarsku, přesto jsme se v minulosti řadili mezi elitu
a věřím, že najít cestu ke zlepšení současného stavu je v silách našich oddílů. Při zmínce o popularitě nelze pominout významný přínos diváků z uvedených zemí na úspěchu
brněnského šampionátu. Nutno dodat, že díky jejich nadšení, jehož jsme v zahraničí často svědky, bylo předem zřejmé, že přijedou i do Brna a postarají se o žádoucí atmosféru. Nezklamali, byli skvělí.
Rok 2014 však nepatřil jen sálové cyklistice. Řadu skvělých výsledků zaznamenali mladí závodníci TJ Favorit na dráze, silnici i v soutěžích BMX a patří už k tradici, že někteří
z nejlepších odchovanců zamířili za vyššími ambicemi.
Pavel Havránek
předseda TJ Favorit Brno
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Úvod s připomínkou úcty k českým legendám
Mistrovství světa v sálové cyklistice 2014 bylo v brněnské Městské sportovní hale zahájeno slavnostním nástupem všech sedmnácti družstev. Primátor statutárního
města Brna Roman Onderka, jenž převzal nad šampionátem záštitu, přivítal v krátkém projevu účastníky i diváky a připomenul legendy tohoto sportu, mezi nimiž patří
na první místo bratři Jan a Jindřich Pospíšilové. A také
další mistryně a mistr světa Anna Matoušková, Martina Štěpánková a Arnošt Pokorný.
Prezident komise sálové cyklistiky UCI Marian Štetina poté prohlásil světový šampionát
za zahájený. Za zvuků znělky UCI vystoupala ke stropu vlajka mezinárodní cyklistické
federace a slavnostní zahájení uzavřela česká státní hymna.

Bronzové loučení Petra Skotáka a Pavla Šmída
Zdánlivě skromným, přesto však náročným cílem českých účastníků MS 2014 bylo
ukončení medailového půstu a je skvělé, že na bronz brněnské krasojezdkyně Nikoly
Lebánkové z roku 2011 dokázali navázat Petr Skoták s Pavlem Šmídem ziskem bronzové medaile v kolové. S vrcholovou kolovou se tak rozloučili deset let poté, co v Tatě
vybojovali titul mistrů světa.
Dvojice Favoritu zahájila turnaj těsnou prohrou 3:4 se švýcarskými mistry světa z roku
2012 Dominikem Planzerem a Romanem Schneiderem. Nad naše síly byly i zápasy
s Německem (Uwe Berner – Matthias König) 1:5 a s rakouskými úřadujícími mistry světa Patrickem Schnetzerem a Markusem Bröllem 1:3. Skotákův gól znamenal výhru 1:0
nad houževnatými Francouzi Benjaminem Meyerem a Quentinem Seyfriedem. I když
poté se nepodařilo udržet dvoubrankové vedení s belgickým párem Christoph Baudu –
Peter Martens, stačila nakonec i remíza 3:3 k postupu mezi nejlepší čtveřici. Následoval
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rozhodující zápas s Německem o postup mezi elitní trojici a v něm se domácí hráči představili ve velmi dobrém světle a výhrou 4:3 si zajistili medaili.
„Na toto utkání jsme se v celém třídenním programu soustředili, tyto zápasy o všechno jsou vždy vyhrocené a nejednou pro nás znamenaly konec nadějí, tentokrát jsme však
dokázali nejen odpovědět na vedoucí branku soupeře, ale přidat i další tři góly a vedení
se nám podařilo udržet do konce,“ poznamenal Petr Skoták.
V utkání o postup do finále proti dosud neporaženému Švýcarsku už českému páru
chyběly síly a prohrál 0:2. Skotáka trápilo zranění ruky, po pádu do střely si narazil rameno a zápas dohrával s velkým sebezapřením. Cesta k vytoužené medaili si vyžádala hodně sil a o to větší byla radost z výsledku, který znamenal tečku za mnohaletými reprezentačními starty. Oba hráči dělí čas i síly mezi sport a zaměstnání a nadále se budou
kolové věnovat jen v rámci oddílového programu.
Titul v kolové obhájili Rakušané Patrick Schnetzer s Markusem Bröllem, kteří ve finále
porazili Švýcary Romana Schneidera s Dominikem Planzerem 4:1. Soupeřům tak oplatili prohru 4:6 ze základní části turnaje MS. Vítěz skupiny B Španělsko prohrál v baráži s Francií 2:4.
V krasojízdě žen obsadila Adéla Přikrylová sedmé a Iva Valešová desáté místo. Na
bronzovou příčku dosáhla závodnice Komety Brno soutěžící v barvách Slovenska Nicole
Frýbortová. Česká medailová naděje Arnošt Pokorný pokazil závěr jízdy a obsadil deváté místo. O dvě příčky před ním skončil Brňan Jakub Mašek, který naopak zajel precizně a jeho umístění mezi 24 startujícími má solidní hodnotu. Čtyřicetiletý Pokorný, který
se definitivně rozloučil s aktivní kariérou, neskrýval zklamání. „Nedokážu si to vysvětlit,
jednou jsem si škrtl pedálem, podruhé se přetočil, byly to hlouposti, za které jsem zbytečně ztratil body,“ komentoval nepovedené vystoupení.
Za očekáváním zůstaly v krasojízdě dvojic žen Andrea Petříčková s Ivou Valešovou,
které dvakrát upadly, ztratily 26 bodů a obsadily šesté místo. Ve dvojicích Open byli
Tomáš Gruna s Klárou Kovářovou desátí a Jaroslav Vrána s Adélou Přibylovou dvanáctí.
Česká čtveřice žen obsadila 6. místo.
Krasojezdecké soutěže díky předvedeným prvkům s nejvyšší obtížnosti přinesly divákům skvělé zážitky. Úžasná byla jistota, s jakou favorité zvládali i nejtěžší sestavy. Řadily se mezi ně i soutěže ženských čtveřic a dvojic Open. Německé obhájce zlata připravila o stoprocentní triumf švýcarská čtveřice žen.
Mistři světa – muži: Michal Niedermeier 202,55, ženy: Corinna Biethan 178,02, dvojice žen: Katrin Schultheis – Sandra Sprinkmeier 160,92, dvojice Open: Andre
a Benedikt Bugner (všichni Něm.) 162,57, čtveřice žen: Švýcarsko (Céline Burlet,
Jennifer a Melanie Schmid, Flavia Zuber) 211,53.
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Kdo se po změnách v sestavě chopí role lídra?
S osmičlenným týmem a se třemi změnami v sestavě, bojuje silniční tým Favoritu
Brno U23 v sezoně 2015.
„Tým zůstal ze dvou třetin stejný. Oslabení určitě budeme, ale zdravé jádro zůstalo
a věřím, že se role lídra chopí někdo další. Rozhodně budeme mít i v letošní sezoně opět
ty nejvyšší ambice. A taky doufám, že nováčci rychle zapadnou a stanou se plnohodnotnými členy“, přiznává trenér František Trkal.
Kdo by měl být lídrem? Hlavně některý z trojice Hampl, Sekanina a Kukrle. Nesmíme
zapomenout ani na Chlupáče a Neumana, kteří na sobě také tvrdě pracují. Motivace
nováčků je taky obrovská, takže rozhodně máme na čem stavět.
Cíle na nadcházející sezonu? Vloni jsme vyhráli Český pohár v soutěži družstev. Hampl
navíc skončil druhý v celkovém hodnocení v kategorii U23 a na MČR v kategorii U23
jsme získali dvě medaile. Cílem je získat opět minimálně umístění na pódiu v celkovém
pořadí poháru. K tomu si chceme uhájit umístění v top 3 celkově mezi týmy. Dalším cílem
je medaile z mistrovství republiky a kromě domácích závodů bychom rádi uspěli i v mezinárodních soutěžích, ať už tam budeme startovat jako Favorit, nebo někteří kluci pod
hlavičkou reprezentace. V neposlední řadě bych si přál, aby se někdo z našich závodníků posunul po sezoně výš a přiblížil se angažmá v některém profesionálním týmu.
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Petr Hampl
Petra bych řadil mezi univerzální závodníky. Nedělá mu problém jakýkoliv typ tratě.
Předpokládám, že v letošní sezoně bude opět bojovat o nejvyšší příčky a svoji výkonnost
posune o stupínek výš.

Adam Sekanina
Má skvělý pohyb v balíku, vyniká výborným týmovým pojetím. Je vynikající v časovce
a přejede i kopce, ideální typ na etapové závody.

Michael Kukrle
Michaela bych řadil mezi univerzální závodníky, spíš takový klasikář, kterému nedělá
problém jízda ve větru a ve zvlněném terénu.

Dominik Neuman
V druhé půlce loňské sezony šla jeho výkonnost rapidně nahoru. Byl jsem s ním maximálně spokojen a předpokládám, že v tomto trendu bude i nadále pokračovat.

Dominik Chlupáč
Dominik je závodník, který na sobě neuvěřitelně pracuje. V loňské sezoně zajel několik dobrých výsledků a předpokládám, že svoji výkonnost opět posune o stupínek výš.
Potřebuje však zlepšit poziční jízdu v balíku.

Pavel Gruber
Pavla znám dva roky. Je to velice schopný závodník, který má výborný přehled v pelotonu i čich na úniky. Jeho předností jsou kopce, ale musí zapracovat na časovce.

Vít Schmidt
Vítka vidím potenciál v časovce, slušně přejede i kopce, měl by to být člověk na etapové závody, ale musí zlepšit pozičnost v balíku.

David Zverko
Třetím nováčkem je slovenský cyklista David Zverko. Je to talentovaný závodník, který je slušně rychlostně vybaven, spíš takový klasikář a výborný časovkář.
František Trkal
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Rok 2014 ve znamení úspěchů mládežnických družstev
Máme za sebou další rok plný sportu. I v roce 2014 mládežníci TJ Favorit Brno potvrdili, že patří stále k nejlepším mladým cyklistům v republice. Dařilo se zejména v soutěžích družstev.
Cyklistická přípravka pod vedením Jiřího Pavlíčka připravuje nejmenší cyklisty do
budoucích již závodních sezon. Přípravka se zaměřuje na nácvik základních cyklistických
dovedností a obecné pohybové průpravě.
Jedním z nejdůležitějších aktivit přípravky je příměstský tábor pro děti s názvem
Prázdniny na kole, kterého se zúčastní děti ze širokého okolí a zájemci mohou nadále
pokračovat v TJ Favorit Brno ať v přípravce nebo už mezi závodníky.
V nejmladší závodnické kategorii, tedy ve skupině žáků se nejlépe vedlo Jiřímu
Dofkovi, především jeho bronzová medaile na mistrovství České republiky v silničním
závodě jednotlivců byla sladká odměna za celoroční dřinu. V celkovém pořadí Českého poháru skončil šestý a položil tím základ pro celkovou třetí příčku v soutěži družstev. Součástí žákovského družstva byli i Adam Dostál, Jakub Michal, Milan Šimek
a Jan Voneš.
Skupinu zkušenějších závodníků vedl především Dušan Vavrek. Sám získal v mistrovských soutěžích na dráze 3 medaile a výrazným dílem se zasloužil i o stříbrnou medaili
ve sprintu družstev, kdy mu spolujezdce z Favoritu Brno dělal Edi Ajvazi. Při silničním
mistrovství republiky posílil naše družstvo Richard Holec, patřící do našeho sportovního
centra a v týmové silniční časovce si družstvo Favoritu ve složení Holec, Vavrek, Benc,
Kučera dojelo pro krásnou bronzovou medaili. Velký výkonnostní pokrok udělal David
Vostrejž a i další závodníci, Marek Dolníček, Richard Jaitner prokázali, že mají stále rostoucí výkonnost.

Junioři TJ Favorit Brno v Chorvatsku
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Juniorská reprezentace TJ Favorit Brno pro sezonu 2015

Nejstarší mládežnická kategorie, junioři bojovali o cenné body v sestavě sedmi závodníků. Nejvíce se dařilo Vítu Schmidtovi, který zejména v druhé části sezony předváděl
výborné výkony. Dokázal se prosadit na stupně vítězů v závodech Českého poháru
a sezonu zakončil vítězstvím v časovce na Strahově. Silný závěr sezony posunul
Schmidta až na sedmé místo v celkovém hodnocení Českého poháru. Zdatným závodníkem byl i Pavel Gruber, který měl naopak silný vstup do sezony. V úvodních závodech
sezony se mu velmi dařilo, což potvrdil vítězstvím na pohárovém závodě v Soběslavi. Po
celou sezonu předváděl vyrovnané výsledky Matěj Kotouček, blýskl se nejdelším sólovým únikem při mistrovství České republiky, což nám dodává optimismus do další sezony. Juniorské družstvo doplnili závodníci Jakub Dubovský, Jakub Dvořák, Robert
Lafuntál a Kryštof Středa. V soutěži družstev obsadili naši junioři krásné druhé místo.

Matěj Kotouček patřil
v minulé sezoně k oporám
Favoritu
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Děvčata z Favoritu každoročně patří mezi nejlepší a dokázala to i v roce 2014.
Žákyně Michaela Martínková a Veronika Jandová se umístily v celkovém hodnocení
Českého poháru na druhém a třetím místě a tím suverénně ovládly Český pohár v soutěži družstev. Zejména bronzová medaile v podání Veroniky Jandové v silničním závodě
dává velký příslib do budoucna. K týmu se připojila i Monika Holešovská, jejímž úkolem
bylo především sbírat cyklistické zkušenosti.
Kadetky byly neméně úspěšné. Tereza Neumanová se stala se ziskem 9 medailí z mistrovství České republiky v silniční, dráhové i horské cyklistice nejuniverzálnější cyklistkou
v ČR. Společně se Zuzanou Kuchařovou, dvojnásobnou medailistkou z dráhového MČR
opět kadetky bezkonkurenčně ovládly soutěž družstev celého Českého poháru.
V kategorii juniorek jsme byli plni očekávání neboť dvě sezony po sobě jsme i v této
kategorii vyhráli celkové hodnocení Českého poháru. Reprezentovaly nás dvě závodnice a to Anna Hovořáková, která po zdravotních komplikacích neobhájila své vítězství
v ČP a Pavlína Poláčková se věnuje spíše triatlonu k silniční cyklistice si spíše odskakovala. I tak se děvčata umístila v celkovém hodnocení družstev na hezkém šestém místě.
Vzhledem k úspěchům v soutěži družstev, kdy mládežníci Favoritu Brno dvakrát vyhráli Český pohár, jednou byli druzí a jednou třetí považuji sezonu 2014 za velmi povedenou.
Lukáš Petr

Kadeti Favoritu na Rad Jugendtour
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Koblasovy loňské medaile dobrým příslibem
pro start v Riu
Jednadvacetiletý cyklista, paralympionik Ivo Koblasa
z Černé Hory má za sebou nejnáročnější a také nejúspěšnější sezonu své sportovní kariéry. V dubnu vybojoval bronz
na dráhařském MS v Mexiku a v září na MS v USA byl druhý v silničním závodě. Ve španělské Segovii obsadil 2. místo v silničním závodě Světového poháru a v časovce SP byl
třetí. Tyto skvělé výsledky ho vynesly na nejvyšší příčku
v jeho kategorii.
Z dalších startů lze jmenovat první místo v Evropském
poháru v Terchové na Slovensku, stejně jako v německém
Elzachu a v Praze, další prvenství v silničním závodě a osmé
místo v časovce na World Cup Toskánsko v Itálii. Cenný je i titul mistra republiky silniční časovce vybojovaný v Lenešicích.
„Nejvydařenější byl silniční závod mistrovství světa v Greenville v americké Jižní
Karolíně. Tamní kopcovitá trať mně vyhovovala a také se to projevilo na výsledku. Titulu
vicemistra světa si zvlášť cením, protože do Ameriky jsem jel s obavami kvůli nedostatečnému tréninku po zranění kolena v Terchové,“ připomíná Ivo Koblasa.
Roli manažera se věnuje Ivův otec, jenž nešetří uznáním na synovu adresu:
„Ivo jezdí na kole od svých tří let, takže je s kolem dokonale sžitý. Vyhovuje mu členi-

Ivo Koblasa se stříbrnou medailí z MS v americkém Greenville
11

tý terén, ve kterém může prosadit techniku jízdy; například z kopců soupeřům často ujíždí. Dlouhé a rovné úseky příliš rád nemá. Kopcovitý terén v okolí Černé Hory, kde jsou
silnice směrem na Vysočinu i na Drahanskou vrchovinu je pro přípravu ideální. Náročné
silniční úseky jsou zde situovány v krásné přírodě a jsou i na provoz relativně klidné.
Velmi důležitá je také příprava na dráze. Trénujeme prakticky denně, pokud to počasí
alespoň trochu dovolí. Vypracovaná technika jízdy umožňuje Ivovi jezdit ofenzívně, možná někdy až agresivně“.
Na výborných Koblasových výsledcích je znát úzká spolupráce s TJ Favorit Brno. Už
od roku 2006 je jeho hlavním trenérem Miroslav Černohlávek a částečně se mu věnuje
rovněž hlavní trenér mládeže Mgr. Lukáš Petr.
Ivo ve své kariéře stoupá stále vzhůru a má tedy předpoklad rozšířit sbírku úspěchů
z velkých světových akcí a vybojovat si tak právo startu na paralympijských hrách v příštím roce v Rio de Janeiru.

Cykloturisté zažili v Lombardii během týdne
všechna roční období
Stěžejní akcí v roce 2014 byl pro cykloturistický oddíl letní týdenní pobyt v italské
Lombardii s cílem pokořit pár významných vrcholů, známých především z etap Giro
d’Italia. Počasí však notně komplikovalo plány a třeba při zdolávání legendárního průsmyku Gavia zažili účastníci všechna roční období, včetně vrcholové sněhové vánice.
Pohodu přineslo až slunečné Lago di Garda s úžasnými bikerskými etapami kolem jezera. Ovšem i tady díky počasí zůstala nenaplněna jedna bikerská výzva – kultovní sedlo
Tremalzo. Snad někdy příště…
Víc o parádní akci napovídají fotky.
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Favorit pořadatelem šampionátu BMX
Oddíl BMX začal v roce 2014 fungovat jako za starých časů díky kolaudaci
dráhy BMX v Komárově a jejímu zázemí. Povedlo se dobudovat startovní
pahorek včetně nejmodernějšiho automatického zařízení. To přilákalo mnoho
nových dětí do klubu. Přes zimu se díky
kvalitnímu tréninku a vytvoření dobrého
kolektivu povedlo udržet většinu těchto
potencionálních závodníků. Někteří
závodníci se už zúčastnili menších
závodů a několik z nich si vyzkoušelo
i větší závody jako je mistrovství
Moravy nebo Českomoravský pohár.
Stále probíhají přípravy trati a jejího
okolí na červencové MČR jednotlivců,
MČR družstev a MČR v timetrialu pro
kategorie Junior a Elite. Toho se
zúčastní i někteří jezdci z našeho oddílu. Zvlášť pro ty mladé jezdce to bude
zážitek a vrchol sezony v jednom. Proto
si přejeme nejen v tomto závodě dobré
výsledky a zveme tímto 4. a 5. července na tuto akci.
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Polnický před Turkem, držel se i Kukrle
Nejprestižnější jarní jednorázový závod české silniční sezony a současně úvod Českého poháru 2015 se jel poprvé v 38leté historii z Velké Bíteše do Brna a zpět. V cíli na
Masarykově náměstí ve Velké Bíteši porazil Jiří Polnický z týmu Whirlpool Author ve
spurtu odchovance Favoritu Daniela Turka (Cycling Academy) a polského jezdce Adama
Stachowiaka (Kolss-BDC). Na trať se vydalo rekordních 199 závodníků, mezi nimi byl
i olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý, jenž zazářil zejména ve stoupání do Kohoutovic
a vyhrál vrchařskou soutěž. Aktivitou v celém průběhu hýřil Daniel Turek a v silné mezinárodní konkurenci se při úniku dlouho skvěle držel v čelní skupině i mladý jezdec
Michael Kukrle z pořádající TJ Favorit Brno.

Josef Kolegar oslavil v dubnu osmdesátku
Josef Kolegar byl v aktivním věku stejně jako jeho bratři Heřman a Ladislav velmi
dobrým závodníkem, specialista na bodovací závody a kritéria. Než zakotvil ve Favoritu,
oblékal dresy Moravské Slavie a Královopolské strojírny.
Jeho jméno je spojeno s trenérskou prací, být totiž „Kolegarovcem“ byla ve Favoritu
čest a tak pod ním trénovalo a seznamovalo se s taji cyklistiky vždy hodně mladíků.
„Joža“ byl rovněž spolupořadatelem „Drakiád“, nebo Brněnské mládežnické dráhové
ligy – závodního seriálu na „Bauerově rampě“ a jeho svěřenci opravdu uměli!
Později se stal nekompromisním rozhodčím a tím je dodnes. Návštěvníci brněnských
dráhových závodů ho totiž mohou stále vidět jako muže u ukazatele kol a tím, který posílá peloton svým zvoncem do bodovacích spurtů.
Působil i jako dopingový komisař a to nejen v cyklistice. V současné době je sice v důchodu, ale na brněnském velodromu se denně objevuje v roli údržbáře. Jožovi přejeme
k jubileu vše nejlepší, samozřejmě hlavně zdraví s přáním setkávat se s ním co nejdéle.

Opustili nás Otto Šmerda a Miloslav Hanák
Ve věku nedožitých osmdesátin zemřel v dubnu v Brně po dlouhé a těžké nemoci
Otto Šmerda. Původně se ve Favoritu věnoval sprintu, ale postupem času byl hnacím
motorem skupiny brněnských motorových vodičů, kteří vybudovali na tehdejší poměry
šedesátých let nové vodicí motocykly Harley Davidson o objemu 1200 ccm poháněné
koženým řemenem. Právě tyto motorky lákaly na brněnský velodrom tisíce fanoušků.
K řadě vynikajících výsledků přivedl zejména Jiřího Párala, Rainera Podlesche
a Jaroslava Bláhu. Právě s Bláhou se jako první v historii české cyklistiky podíval při MS
1981 v Brně do světového finále a v něm tento pár vybojoval páté místo.
•
V dubnu, dva týdny před svými osmdesátými narozeninami, nás náhle opustil
i pan Miloslav Hanák, dlouholetý člen TJ Favorit Brno. V ČSTV pracoval od roku
1954 a za svou práci s mládeží obdržel vyznamenání.
Cyklistice zůstal věrný po celý svůj život, kdy jsme ho mohli vídat na závodech
na dráze i na silnici jako člena rozhodcovského sboru.
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Vítězové závodů
Vítězové Turnaje mistrů světa v kolové
Ročník

Rok

Vítězové

1.–10.
11.
12.
13.
14.–20.
21.–22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.–40.
41.
42.–43.
44.
45.
46.
47.

1966–1976
1977
1978
1979
1980–1986
1987–1988
1989
1990
1991
1992
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005–2007
2008
2009–2010
2011
2012
2013
2014

bratři Pospíšilové (KPS Brno)
Přikryl – Zmrzlík (Přerov)
bratři Pospíšilové (KPS Brno)
Juřica – Jiříček (TJ Favorit Brno)
bratři Pospíšilové (KPS Brno)
bratři Kingové (SRN)
bratři Pospíšilové (KPS Brno) – celkem 19x
Schneider – Bosch (Rakousko)
Berger – Kratochvíl (TJ Favorit Brno)
Jiříček – Jan Pospíšil (Švýcarsko)
Schalert – R. Schneider (Rakousko)
Berger – Kratochvíl (TJ Favorit Brno)
Kern – Boshart (Švýcarsko)
Berger – Böhm (TJ Favorit Brno)
bratři Kingové (Německo)
Berger – Kratochvíl (TJ Favorit Brno)
Jiříček ml. – Hauri (Švýcarsko)
Schalert – R. Schneider (Rakousko)
Šmíd – Skoták (TJ Favorit Brno)
bratři Pfaffenbergerové (Německo)
Šmíd – Skoták (TJ Favorit Brno)
Jiříček ml. – Reichen (Švýcarsko)
Pfaffenberger – Gerdes (Německo)
Hasoň – Hrdlička (SC Svitávka)
Šmíd – Skoták (TJ Favorit Brno)
S. König – Fischer (Rakousko)
R. Schneider – Planzer (Švýcarsko)
P. Schnetzer – M. Bröll (Rakousko)

Velká cena hotelu Voroněž, Brno–Velká Bíteš–Brno
Vítězové od roku 1992:
1992 – Jozef Regec (Keli Vídeň)
1993 – Lubor Tesař (TICO Praha)
1994 – Miloslav Kejval (Husqvarna ZVVZ)
1995 – Lubor Tesař (TICO Bayer)
1996 – Lubomír Kejval (Polyma Hradec Králové)
1997 – Slavomír Heger (ZVVZ Giant AIS)
1998 – Petr Benčík (PSK Hyundai)
1999 – Jan Hruška (W stenrot ZVVZ)
2000 – Slavomír Heger (W stenrot ZVVZ)
2001 – Petr Herman (PSK Unit Expert)
2002 – Zdeněk Mlynář (CK Superior)
2003 – Petr Klasa (JOKO Velamos)

2004 – Petr Pučelík (Sparta Praha)
2005 – František Raboň (PSK Whirpool)
2006 – Vojtěch Dlouhý (PSK Whirpool)
2007 – Radek Bečka (PSK Whirpool)
2008 – Martin Mareš (PSK Whirpool)
2009 – Jiří Hochmann (Dukla Praha)
2010 – Leopold König (PSK Whirpool)
2011 – Milan Kadlec (ASC Dukla Praha)
2012 – Riccardo Zoidl (RC ARBO Wels Gourmetfein)
2013 – Milan Kadlec (ASC Dukla Praha)
2014 – Jan Tratník (Amplatz BMC)
2015 – Jiří Polnický (Whirpool Author)
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Velká cena Inženýrských staveb – mezinárodní etapový bodovací
závod na 500+1 kolo
Vítězové od roku 1991:
1991 – Rudolf Juřický (Dukla Praha)
1992 – Lubor Tesař (SKP Plzeň)
1993 – Michal Baldrián (Dukla Praha)
1994 – Roland Garber (Rakousko)
1995 – Martin Liška (Dukla Praha)
1996 – Martin Liška (Dukla Praha)
1997 – René Jauris (Dukla Praha)
1998 – Roland Garber (Rakousko)
1999 – Roland Garber (Rakousko)
2000 – Roland Garber (Rakousko)
2001 – Roland Garber (Rakousko)
2002 – Roland Garber (Rakousko)

2003 – Martin Bláha (Dukla Praha)
2004 – Roland Garber (Rakousko)
2005 – Jan Kunta (Dukla Praha)
2006 – Andrea Graf (Rakousko)
2007 – Milan Kadlec (Dukla Praha)
2008 – Martin Bláha (Dukla Praha)
2009 – Milan Kadlec (Dukla Praha)
2010 – Marek Mixa (ASC Dukla Praha)
2011 – Martin Bláha (ASC Dukla Praha)
2012 – Jiří Hochmann (ASC Dukla Praha)
2013 – Alois Kaňkovský (ASC Dukla Praha)
2014 – Milan Kadlec (ASC Dukla Praha)
2015 – Adrian Teklinski (Polsko Kolss-BDC)

Velká cena PREFA Brno – Přilba Moravy
Vítězové od roku 1991:
1991 – Pavel Soukup (Favorit Brno)
1992 – Pavel Soukup (Favorit Brno)
1993 – Roland Garber (Rakousko)
1994 – Roland Garber (Rakousko)
1995 – Roland Garber (Rakousko)
1996 – Michal Kalenda (Remag Vyškov)
1997 – Lubor Tesař (ARBO Desserta Vídeň)
1998 – Petr Klasa (ZVVZ Milevsko)
1999 – Adam Homolka (Dukla Praha)
2000 – Michal Kalenda (PSK Unit Expert)
2001 – Roland Garber (Rakousko)
2002 – Roland Garber (Rakousko)

2003 – Stanislav Kozubek (Dukla Praha)
2004 – Michael Moureček (Dukla Praha)
2005 – Petr Lazar (Dukla Praha)
2006 – Milan Kadlec (Dukla Praha)
2007 – Petr Lazar (Dukla Praha)
2008 – Milan Kadlec (Dukla Praha)
2009 – Kornel Sojka (Polsko)
2010 – Milan Kadlec (ASC Dukla Praha)
2011 – Milan Kadlec (ASC Dukla Praha)
2012 – Martin Bláha (ASC Dukla Praha)
2013 – František Sisr (ASC Dukla Praha)
2014 – Milan Kadlec (ASC Dukla Praha)
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Tělovýchovná jednota Favorit Brno
děkuje reklamním partnerům, úřadům a institucím, sportovním přátelům a firmám
za podporu a významnou pomoc při zajištění činnosti provozu a údržby, při pořádání
sportovních akcí, zejména Mistrovství světa v sálové cyklistice v Brně v roce 2014:

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO, spol. s r.o. – generální partner TJ
DOPRAVNÍ STAVBY BRNO s.r.o. – hlavní reklamní partner
D.I.S., spol. s r.o. – hlavní reklamní partner
TECHNISERV IT, spol. s r.o. – partner TJ
SIMOST, s.r.o. – partner TJ
TUFO s.r.o. – partner TJ
SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.
•
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Statutární město Brno
POLICIE ČR
Městská policie Brno
Obecní úřad ve Zbraslavi
Městský úřad Velká Bíteš
•
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.
BS MORAVA spol s r.o.
DOKA, s.r.o.
GO! WWW.dresy-go.cz.
H.K.U. spol. s r.o.
JEŘÁBKOVA PEKÁRNA
KVĚTINY Bohuslava BUČKOVÁ
KVĚTINY Bohumila DRLÍČKOVÁ
MOTEC, spol. s r.o.
OPPORTUNITY, spol. s r.o.
OREA HOTELS s.r.o. – OREA Hotel Voroněž

PDC SIMOST, s.r.o.
Pekařství KESI
Rádio ČAS
Restaurace „U RAUŠŮ“
TBG BETONMIX a.s.
Uzenářství a lahůdky SLÁMA s.r.o.
PŘEMYSL VESELÝ stavební
a inženýrská činnost s.r.o.
ZEMAKO, s.r.o.
ZNAKOM s.r.o.
Jiří ZIMOVČÁK

•
Sportovní akce a činnost TJ Favorit Brno
se uskutečňují za podpory statutárního města Brna.
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Závodníci TJ FAVORIT BRNO
používají produkty partnerů:
CYKLOŠVEC s.r.o.
EQUINOX EUROPE, s.r.o.
GO! WWW.DRESY–GO.CZ
HAIBIKE
PROGRESS SPORTSWEAR s.r.o.
R&B MĚDÍLEK spol. s r. o.
TUFO s.r.o.

