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Závěr sezony s oslavou jubilea
Tradiční podzimní loučení se sezonou spojila TJ Favorit v pátek
15. září 2017 na brněnském velodromu s oslavou šedesátého výročí
založení úspěšné cyklistické jednoty. Vše podstatné o jubileu bylo řečeno a je uvedeno v publikaci vydané k datu tradičního úvodního závodu sezony silničářů a také k zahájení nového ročníku Českého silničního poháru Velká Bíteš–Brno–Velká Bíteš v sobotu 1. dubna 2017.
Na slavnostně vyzdobeném sportovišti se sešli mnozí z dlouhé řady
úspěšných závodníků, jimž se podařilo díky jejich skvělým výsledkům
přispět aktivně ke slavné historii československé a české cyklistiky.
Z rukou primátora města Brna Petra Vokřála a předsedy TJ Favorit
Pavla Havránka převzali světoví šampioni a držitelé medailí z mistrovství světa a zasloužilí členové TJ dárky připravené k jubileu. Pozvání k účasti na oslavě jubilea přijali první náměstek primátora Petr Hladík, předseda Českého svazu cyklistiky Marián Štetina, rovněž
jeho předchůdce Vladimír Holeček, radní magistrátu pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Suchý a další hosté. Byl mezi nimi i Rakušan Roland Garber, jehož zdobí
dlouhá řada úspěchů včetně startů na MS. Na brněnském velodromu vybojoval v období
1993–2008 v prestižních závodech
přes dvě desítky výher a také proto,
jak sám potvrdil, se rád oslav jubilea
zúčastnil.
Podstatnou součástí programu byly
i závody mládežnických kategorií
a zejména pak závod s mnohaletou
a bohatou tradicí Přilba Moravy, jehož
průběh potvrdil díky umístění polských cyklistů Daniela Staniszewského
a Szymona Krawczyka na prvních
dvou místech rostoucí úroveň polské
dráhové cyklistiky.
Zasloužená pozornost patřila prostoru pod rozsáhlými přístřešky, kde
byly umístěny panely s bohatou fotodokumentací. Nechyběla ani alba
s novinovými výstřižky zejména z padesátých až sedmdesátých let potvrzující, že dění ve Favoritu bylo často
prvořadým středem zájmu. Dobrým
nápadem byla i výstavka naleštěných
výrobků rokycanského Favoritu.
Poprvé byla v rámci odpoledního
programu představena silueta návrhu
nového velodromu, který má být vybudován v komárovském areálu v blízkosti ulice Hněvkovského. Na toto sportoviště netrpělivě čeká celá česká cyklistika. S uznáním byla přijata slova pana primátora, že zejména
brněnská cyklistika si nový velodrom zaslouží a vedení města bude realizaci tohoto díla
podporovat.
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Okamžiky, kdy byly na velkém
plátně promítány záběry nové dráhy,
musely nutně vyvolat dopad tohoto
kroku v podobě soumraku nad „baurákem.“ Na jedné straně je často slyšet, že časy čtyřistametrových betonových drah jsou už nenávratně pryč,
na straně druhé se však znovu potvrdilo, že i letitá brněnská dráha je stále
v dobrém stavu a může být spásou
v tíživé situaci. Těsně po favoritské
oslavě totiž zazvonil v Pisárkách telefon z Prostějova, kde závěrečný díl mistrovství České republiky zmokl a jediným řešením
mohlo být přemístění mistráku do Brna. A starý dobrý baurák, jako vždy, dobře posloužil.

Kvalitní konkurence v omniu GP Favorit
Závěru sezony s Přilbou Moravy a oslavou jubilea TJ Favorit předcházelo kvalitně obsazené omnium – Grand Prix Favorit Brno. Zařazení do kalendáře UCI dodalo této akci na
lesku a start účastníků z deseti zemí se odrážel v kvalitě výkonů a v obsazení stupňů vítězů.
Výsledky – muži: 1. Krawczyk 148, 2. Staniszewski (oba Pol.) 112, 3. English (Ir.) 109,
4. Volikakis (Řec.) 105, 5. Contte (Arg.) 100, 6. Oddli (Nor.) 88, 7. Pszczolarski (Pol./Tufo
Prostějov) 84, …12. Rugovac (Favorit Racing) 61, 13. Kohout (Dukla Praha) 57. Ženy: 1.
Dideriksenová (Dán.) 168, 2. Kaczkowská 136, 3. Pikuliková (obě Pol.) 132, 4. Gončarovová 123, 5. Augustinasová (obě Rus.) 105, 6. Plosajová (Pol.) 104, 7. Machačová 99, …10.
Hochmann (obě Dukla Praha) 78. Junioři: 1. Veihberger (Rak.) 153, 2. Voneš (Favorit Brno)
143, 3. Šťastný (Tufo Prostějov) 134, 4. Vavrek (Favorit Brno) 114, 5. P. Kelemen (Dukla
Praha) 111, 6. Řepa (Favorit Brno) 109.
Přilba Moravy – muži: 1.Staniszewski 103, 2.
Krawczyk (oba Pol.) 73, 3. Oddli (Nor.) 58, 4. Rudyk (Pol.) 36, 5. Englisch (Ir.) 36, 6. Donega (It.) 33,
7. Vendolský (Favorit Racing) 32, 8. Pietrula (Dukla
Praha) 31, …10. Kraus (Dukla Praha) 21, 12. Rugovac (Favorit Racing) 15. Ženy a juniorky: 1.
Kaczkowská 30, 2. Mrozová (obě Pol.) 16, 3. Machačová (Dukla Praha) 14, 4. Pikuliková (Pol.) -1
kolo/24, 5. Neumanová (Dukla Praha) -1 kolo/13,
6. Medveďová (SR) -1 kolo/11. Junioři: 1. Šťastný
(Tufo Prostějov) 28, 2. P. Kelemen (Dukla Praha)
21, 3. Procházka 15, 4. Voneš (oba Favorit Brno)
Primátor města Brna Petr Vokřál v roli
12, 4. Viehberger (Rak) 12, 6. Kostiha (Tufo Prostartéra Přilby Moravy
stějov) 11. Mladší žáci a žákyně: 1.Šilhavý (SP
Kolo Loap Specialized) 17, 2. Rich. Kobr (CK Bítovská) 13, 3. Hejhalová (Dukla Praha) 10. Kadeti: 1. Komínek (Dukla Praha) 26, 2. Smékal (Tufo Prostějov) 24, 3. Reh (Kovo Praha) 19. Starší žáci a kadetky: 1. Vávra (CK Bítovská) 27, 2. Černý (Dukla Praha) 22, 3. Koblížek (Tufo Prostějov) 14, …5. Jandová (Favorit
Brno) 4.
Pavel Havránek
předseda TJ Favorit Brno
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Jiří Škoda si při oslavě šedesátky TJ Favorit mohl
s předsedou jednoty Pavlem Havránkem zavzpomínat na dlouhou řadu dráhařských i silničních úspěchů. Naopak hořkou příchuť mají vzpomínky na rok
1984, kdy byl mezinárodní federací UCI vyhlášen
nejlepším světovým cyklistou mezi amatéry, ale
právě na vrcholu kariéry musel ze známých důvodů
oželet start na OH v Los Angeles

Rekordman v počtu zlatých triumfů
Ivan Kučírek přijímá gratulaci od primátora
Petra Vokřála

Petr Vokřál drží dres s pruhy v barvách olympijských kruhů, určený cyklistickým mistrům světa a ve
skupince mezi primátorem na jedné straně a jeho náměstkem Petrem Hladíkem na druhém konci je
držitelů této trofeje několik, zdaleka se však nesešli všichni. Sportovci Favoritu triumfovali na MS ve
stíhacím závodě, v tandemovém sprintu a v kolové
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Omnium v rámci
GP Favorit vyhrála Dánka Dideriksenová před
polskými reprezentantkami
Kaczkowskou
a Pikulikovou

Na druhém místě GP Favorit Brno v kategorii
juniorů se umístil domácí závodník Jan Voneš.
První příčku obsadil Viehberger z Rakouska
a na třetím místě skončil Šťastný z Prostějova

Přilbě Moravy kralovali v ročníku 2017 Poláci
Staniszewski a Krawczyk, třetí byl Nor Oddli

Primátor Petr Vokřál gratuluje v přítomnosti náměstka Petra Hladíka a místopředsedy TJ Favorit Luďka Teleckého dvojnásobnému mistru
světa v kolové Miroslavu Bergerovi

Sportovní redaktor České televize Ondřej Tomek
zpovídá na velodromu představitele brněnského
magistrátu Jaroslava Suchého, Petra Hladíka
a Petra Vokřála
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Tým Favoritu Brno U23 na sezonu 2018
Silniční tým Favoritu Brno U23 je připraven na novou sezónu. Trenér František Trkal bude
mít v roce 2018 k dispozici obměněnou sestavu, z loňského roku v ní zůstali jen tři závodníci.
Prvním z nich je Adam Sekanina. „Jsem za to velice rád. Adam byl naším hlavním tahounem a i v novém roce si od něj hodně slibuju,“ řekl trenér František Trkal. Zůstává
i Tomáš Zechmeister. „Byl u nás prvním rokem a upřímně říkám, že jsem od něj čekal
víc. Ale pracoval na sobě, postupně
se zlepšoval a věřím, že nám tu důvěru vrátí,“ uvedl trenér.
Ze sestavy 2017 bude ve Favoritu
nadále působit i Adam Cihlář. „V loňském roce byl prvoročák. Vidím v něm
potenciál, hodně tvrdě na sobě maká.
Dokonce se přestěhoval do Brna. Výsledky sice neměl takové, ale na kole
jezdí teprve třetím rokem a udělal velký
progres.“
Přišlo pět nových závodníků, ale jeden z nich už ve Favoritu působil. Je to Petr Hampl, který naposledy jezdil v Tufo Prostějov.
„Jezdil pode mnou tři roky. Věřím v jeho sílu a jsem moc rád, že se vrací. Spolu se Sekaninou a Zechmeisterem by měli tým táhnout,“ řekl trenér Trkal.
Zde je jeho představení dalších nováčků, všichni budou v kategorii U23 jezdit prvním rokem:

Tým TJ Favorit U23 pro sezonu 2018
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Michal Procházka: Je to náš odchovanec. Takový buldok s obrovským nasazením. Spíš
univerzál, který umí dobře jezdit v kopcích. Ale ještě se musí hodně učit.
Daniel Rybín: Letos působil v týmu Mapei Merida Kaňkovský. Byl třetí na mistrovství republiky, druhý na dráhovém mistrovství Evropy v madisonu. Je to spíš rychlostní typ, který
umí dobře zaspurtovat a daří se mu i na dráze.
Kryštof Solař: Spíš se věnoval bikům, hlavně disciplíně Eliminator. Jezdil v týmu Scott
Kolín. Ale objel i dost závodů na silnici, vyhrál například závod Českého poháru v Milevsku. Je to výbušný typ závodníka, který by měl být hodně platný do koncovky.
Jan Anděl: To je čistokrevný biker, který byl šestý na mistrovství republiky v cross
country. Dostal jsem na něj tip od Ondřeje Fojtíka. Měl velmi dobré testy. Je to vysoký kluk
a úplně jiný typ závodníka, než tady mám. Věřím, že by na silnici mohl být dobrý.

Mládež v přípravě na dráze i na silnici
V roce 2017 se mladí závodníci TJ Favoritu Brno připravovali pod vedením trenéra Jiřího
Mikšíka. Cílem bylo dále rozvíjet nárůst v přípravce a žákovských kategoriích, stabilizovat
družstvo kadetů a připravit je na juniorskou kategorii, kde se vybraní závodníci pravidelně
zúčastňují reprezentačních akcí a světového šampionátu. Nejmenší naděje brněnské cyklistiky vedl Vladimír Lazar. V této skupině jde o sbírání zkušeností a zejména o seznámení
se se základními cyklistickými dovednostmi, takže očekávat lze už i první výsledky. A to
se taky stalo. Ze skupiny devíti kluků se výrazněji prosadil Štěpán Telecký především ziskem bílého dresu pro nejlepšího účastníka mezinárodního etapového závodu v Lanškrouně. Viktor Padělek a Michal Morávek jsou závodníci, kteří se též dokázali výrazněji
prosadit. Se správným přístupem trenéra Lazara a silnou vůlí závodníků očekáváme, že
celá skupina už se bude výrazněji prosazovat i v soubojích se zdatnou konkurencí.

Mládež využívá v TJ Favorit příležitosti proniknout do tajů cyklistiky v řadě disciplin
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Skupina kadetů nebyla moc početná, přesto nám dělala velkou
radost. Adam Křenek
i přes vleklé zdravotní
problémy patřil do nejužší dráhové špičky
v republice, Vojta Kadlec se výrazně zlepšil na
silnici, což vyústilo
v hezké osmé místo
v nejdůležitějším závodě
sezóny a Dominik Gorner se ve své první sezóně rychle naučil cyklistickým zákonitostem a od příštího roku by měl být platnou posilou družstva.
Juniorská sezóna se odehrávala především ve znamení dráhových závodů. Dušan Vavrek, Jan Voneš, Vojtěch Řepa. To jsou jména, která se pravidelně objevují v popředí výsledkových listin. Společně s Michalem Procházkou si dojeli pro stříbrnou medaili ve stíhacím závodě družstev při MČR. Dvojice Voneš, Řepa byli členy i stíhacího kvarteta na MS.
Fantastický výkon předvedl Vojtěch Řepa i při silničním mistrovství ČR, kde tvořil závod
a v celkovém hodnocení mu patřila čtvrtá pozice. Především silniční přípravu absolvoval
Marek Dolníček, jenž dotáhl své úsilí v první etapě mezinárodního závodu Regionem Orlicka
na stupně vítězů.
Lukáš Petr
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Cílem cykloturistů bylo Kokořínsko
a Velká Fatra
V roce 2017 se uskutečnil oddíl cykloturistiky a MTB řadu vyjížděk do okolí Brna, ale podobně jako v jiných letech byl největší zájem o vícedenní akce. Jednou takovou byl prodloužený víkend v květnu, kdy trasa vedla na Kokořínsko. V atraktivní oblasti přispěla k zajímavosti vyjížďky spolupráce se spřáteleným cykloturistickým klubem v Mělníku, jehož
členové naplánovali trasy a každý den nás vedli překrásnými, mnohdy i nepříliš známými
zákoutími zdejšího kraje. A protože věděli, co se u nás na jižní Moravě sluší a patří, tak i přivítání se uskutečnilo ve velkém stylu – náves v obci Kokořín zaplnili cyklisté a podával se
chléb se solí a… slivovice.
Další větší akcí byl prázdninový týdenní pobyt na Slovensku v oblasti Velká Fatra,
s ubytováním v Ružomberku. Oproti Kokořínsku zde měly etapy úplně jiný povrch a hlavně
profil, akce byla totiž cílená hlavně pro MTB. Nicméně, některé pasáže, zvláště hřebenovky,
i tak měly hodně blízko k pěší cykloturistice, nebo přesněji řečeno k cykloalpinismu, protože pohorky by zde měly navrch, přesto díky krásnému počasí a úžasným výhledům byl
týdenní cyklopobyt na Velké Fatře naprosto jedinečný a nezapomenutelný.
Josef Honz
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Oddíl BMX: Boček a Kvaček mistry republiky

Bikrosový oddíl Favoritu Brno se v roce 2017 zúčastnil pravidelně závodů Českomoravského poháru v kategorii Challenge, která je určena pro věkové kategorie 6–17 let, kategorie Cruiser a seriál ČMP Elite. Mladí se začínají prosazovat a téměř v každém závodě bodují.
V celkovém pořadí se podařilo dosáhnout těchto výsledků – nejmladší kategorie 6 let:
Tobiáš Caha 11. místo, kategorie 7 let: Radim Boček 4. místo, kat. 9 let: Jirka Suchánek
5. místo, Michal Klíma 11. místo, kat. 10 let: David Balák 7. místo, kategorie kol 24“ do
30 let: Libor Ampapa 3. místo, pak už jen matadoři. V kategorii cruiser Robert Boček
1. místo, Radim Kvaček 4. místo v kat. 17+. Ostatní neobjeli celý seriál závodů a skončili
proto za bodovanými místy.
Vrcholem bylo pro všechny MČR v Brně-Novém Lískovci. Umístění jezdců Favoritu –
kat. 6 let: Vilém Kalina 6. místo, kat. 7 let: Radim Boček 8. místo, kat. 8 let: Daniel Kříž
7. místo. Robert Boček a Radim Kvaček se stali mistry České republiky a Tomáš Haluza
v nejprestižnější kategorii Elite získal bronz. Většina ostatních jezdců zůstala těsně za branami finále.
Druhý den proběhlo MČR družstev. Účastníkům z Favoritu se podařilo složit neuvěřitelných 5 družstev (v minulých letech jedno) a družstvo ve složení Robert Boček, Radim
Kvaček, Tomáš Haluza, Max Slavík získalo historicky nejlepší umístění tj. 2. místo.
Dále jsme v roce 2017 provedli rekonstrukci startovní roviny a oddíl uspořádal závody
pro nejmenší na dráze BMX v Komárově. Všem závodníkům přejeme úspěšnou sezonu.

Souboje olympijských nadějí na velodromu
Český olympijský výbor svěřil uspořádání VIII. Letní olympiády dětí a mládeže Brno. Soutěžilo se ve 22 sportech v kategoriích staršího žactva a kadetů, klasifikovány byly krajské
výběry. Celkem šlo o úctyhodný počet více než čtyři tisíce chlapců a děvčat ve věku 13–16
let. Cyklistický program byl sestaven ze závodů MTB crosscountry na trati se startem a cílem na atletickém stadionu v Pisárkách u pavilonu Antrophos, druhý díl byl zaměřen na
dráhové discipliny. Organizace této části byla v plném rozsahu dílem TJ Favorit. Závodilo
se v disciplínách 200 m s letmým startem, stíhací závod, 500 m s pevným startem a scratch.
Pro případné zájemce byla připravena k zapůjčení dráhová kola. Z téměř stovky startujících chlapců a dívek byli nejčastěji na stupních vítězů účastníci z Prahy, z Plzeňského
a Olomouckého kraje.
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Nový pár Jan Havlíček – Robert Zvolánek
Z dvojice mistrů světa v kolové Petr Skoták –
Pavel Šmíd v loňském roce prvně jmenovaný
ukončil závodní činnost. Pavel Šmíd proto v sezoně 2017 nastupoval s novým spoluhráčem Janem Havlíčkem. Podařilo se jim vybojovat několik dobrých umístnění ve Světovém poháru
v Rakousku a Belgii. Dobré výkony a druhé místo
ve finále mistrovství ČR je nominovalo jako náhradníky na MS v Rakousku. Snahou vedení oddílu je připravit Honzu Havlíčka tak, aby se stal
novou jistotou a oporou Favoritu v následujících
Nová dvojice Favoritu Jan Havlíček
letech při účasti na vrcholných soutěžích.
a Robert Zvolánek
Z 1. ligy se podařil postup Miroslavům Bergerům (otec a syn) do extraligy. V juniorské kategorii dvojice Michal Fryčar – Jan Kripner vybojovala na MČR bronzovou medaili. Jan Kripner hostoval z Prahy.
V letošní extralize náš oddíl reprezentují dvě družstva. Favorit Brno 1 tvoří nově vzniklá
dvojice Jan Havlíček – Robert Zvolánek. Na jejich výkonnosti se podílejí trenéři – hráči Pavel
Šmíd, Miroslav Berger, Petr Skoták a Pavel Petrovský. Druhé družstvo Favoritu v nejvyšší
soutěži tvoří otec a syn Bergerovi.
V kategorii Elite má Favorit zastoupení také v 1. lize, kde soutěží družstvo ve složení
Pavel Kepák – Robert Loskot a v 2. lize hráči Břetislav Kotulán – David Burda a družstvo
U 23 Michal Fryčar – Patrik Krejčí. Další družstva reprezentují oddíl v krajských přeborech.
Žákovské kategorii se věnují trenéři Pavel Buchta, Karel Berger a Pavel Petrovský. Stabilní mládežnickou členskou základnu tvoří 12 žáků ve věku od 8 do 12 let. Jsou to Jakub
Janula, Michal Knoflíček, David Pokorný, Tadeáš Červík, Jan Červík, Matěj Vladík, Ondřej
Čupera, Filip Zemek, Damián Petrovský, Josef Fišer, Jan Belán a Jakub Koudelka. Počítá
se s jejich účastí v turnajích Českého poháru žáků.
Členů oddílu včetně krasojízdy je 55, z toho 30 má závodní licence.
Pavel Petrovský

Naděje kolové TJ Favorit
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Žactvo proniká do tajů krasojízdy
Oddíl krasojízdy TJ Favorit Brno má
teprve tři roky, ale mohu hodnotit naše
nejmenší závodníky, že udělali pokrok
jak v pohybových aktivitách, tak i v dovednostech na krasojezdeckých kolech.
Pořídili jsme tři jednokolky, na kterých se
děti učí držet stabilitu a mají tak i v tréninkovém procesu zábavu. Děti rostou,
proto jim budou více vyhovovat větší
kola s rozměrem 22 palců. Oddíl opustila Lucinka Obadalová, která změnila
bydliště, ale pokračuje ve zlínském oddíle Prštné. Oddíl krasojízdy TJ Favorit
Brno tvoří dva žáci, v celkovém hodnoMistr světa v krasojízdě Arnošt Pokorný je pro mlácení Českého poháru 2017 obsadil
dež nejpovolanějším učitelem
Tobiáš Vejchoda 10. místo a Adam
Pokorný 6. místo, a čtyři žákyně, jejichž pohárové umístění
je následující: 21. Adéla Králová, 20. Anežka Pokorná, 15.
Eliška Čechová a 11. Kateřina Šípková. Věřím, že v tomto
roce se našim nadějím podaří umístění zlepšit.
Na mistrovství republiky se z Favoritu probojovali dva
žáci. Adam Pokorný obsadil 4. místo a nejmladší účastník
mistrovství Tobiáš Vejchoda byl devátý. Zvítězil Jan Buriánek z TJ Stavební stroje Němčice.
Jsme si vědomi, že výraznějšího zlepšení lze dosáhnout
pouze vytrvalým úsilím v přípravě. Rádi v oddílu přivítáme
nové zájemce o tento výjimečný sport od ročníku narození
2009. Podporujeme týmové pojetí, kamarádství, empatii,
Zvládnout jednokolku není nic
pohyb a zdravou soutěživost. Krasojízda je o tom, naučit
jednoduchého
se jezdit na kole úplně jinak.
Arnošt Pokorný

Prezidentem ČSC je Petr Marek
Českou cyklistiku vede ve funkci prezidenta Českého svazu cyklistiky čtyřiapadesátiletý
Petr Marek. Do funkce po odstoupivším Mariánu Štetinovi jej na mimořádné konferenci konané 25. 1. 2018 v Praze zvolili delegáti disciplín a krajů. Do Výkonného výboru byl nově
zvolen Petr Balogh.
V cyklistickém hnutí se Petr Marek pohybuje od roku 1989. Od té doby je prakticky nepřetržitě předsedou komise horských kol, je dlouholetým členem Výkonného výboru ČSC
a třetí volební období je členem Prezídia ČSC.
Po bezmála jedenadvaceti letech skončil v roli prvního muže české cyklistiky Marián Štetina. „Končím v roli prezidenta, ale budu nadále podporovat naší cyklistiku a jakéhokoliv
prezidenta. Chci aby se ČSC rozvíjel a všichni táhli za jeden provaz,“ řekl ve své krátké řeči
odstupující Marián Štetina.
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Osmdesátka Ferdinanda Duchoně
V úterý 13. února 2018 se bývalý vynikající cyklista Ferdinand
Duchoň dožil 80 let. V roce 1957 vybojoval pro nově založenou
TJ Favorit první titul mistra republiky. Bylo to ve stíhacím závodě
a v této disciplině, podobně jako v bodovacích závodech slavil
v domácích šampionátech mistrovské tituly ještě řadu let. Startoval na OH 1960 v Římě a čtyřikrát byl účastníkem MS. Dařilo
se mu rovněž v závodech za motorovými vodiči. Hlučné a nejrychlejší souboje lákaly do hlediště velodromu spoustu diváků
a ve Favoritu bylo vždy dost nadšenců v řadách cyklistů i vodičů,
kteří předváděli úžasné souboje, na něž pamětních už jen vzpomínají.

Velodrom pro závodníky, ale také pro veřejnost
Sezona 2017 vybočila na velodromu TJ Favorit dost výrazně z běžného rozsahu. Jako obvykle v posledních letech, k vrcholům patřily mezinárodní závody na 500+1
kolo, Přilba Moravy a Velká cena Jihomoravského kraje
pořádaná společně s Duklou Brno. Navíc se však v loňském roce uskutečnilo omnium Grand Prix Favorit jako
součást mezinárodního kalendáře UCI a dále v rámci Letní
olympiády dětí a mládeže bojovaly na velodromu krajské
výběry v disciplínách 200 m letmý start, stíhací závod,
500m pevný start a scratch. Příjemná byla hojná účast
i z krajů, kde není velodrom, těch je většina.
Kromě těchto hlavních akcí se každoročně koná čtyřdílný Brněnský dráhový pohár, Český pohár mládeže
a Turné čtyř drah – Praha, Brno, Prostějov a Plzeň.
Nabídkou pro veřejnost jsou od listopadu pravidelné
podvečerní zimní jízdy pod střechou velodromu.

Milan Puzrla zářil na dráze i na silnici
Olympijský vítěz Jiří Daler, světoví šampioni na dráze Ivan Kučírek, Pavel Martínek, Pavel Soukup, Svatopluk Buchta, mistři světa v kolové Miroslav Berger, Miroslav Kratochvíl,
Pavel Šmíd, Petr Skoták a další medailisté z olympiád či světových šampionátů svými výkony psali slavné kapitoly české cyklistiky. Při jubileu TJ Favorit bylo dost příležitostí vrátit se ve vzpomínkách teď už o desítky let zpět. Milan Puzrla byl jedním z těch, kteří uměli
zazářit na dráze i na silnici. „Rád si zavzpomínám a setkávám s kamarády, které jsem už
dlouho neviděl. Jsem v Lanžhotě a do Brna moc často nejezdím. Ve Favoritu jsem vyrostl,
byl jsem tam před vojnou a po ní jsem se vrátil, měli jsme hlavně dobrou partu,“ poznamenal Milan Puzrla, medailista z mistrovství světa ve stíhacím závodě dráhařů a v silničním závodě družstev na sto kilometrů.
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Urbášek čtvrtý na 500+1 kolo

Jan Urbášek z Favoritu Brno předvedl velmi dobré výkony na dráhovém závodě 500+1 kolo. Na brněnském velodromu skončil po 5
etapách celkově čtvrtý, přičemž jel
i ve žlutém dresu vedoucího jezdce.
„Vyhrál první etapu, v té třetí skončil třetí. Závod mu hodně sedl, jel velmi dobře. Do
poslední etapy oblékl žlutý dres, ale bohužel ho neudržel. I tak hodnotím jeho vystoupení hodně kladně a čtvrté místo mezi dráhaři je opravdu dobré,“ chválil svého svěřence
trenér František Trkal.
V dresu Favoritu startovali ještě Zechmeister, Sekanina a Kučera. „Když Honza vyhrál
první etapu, tak už se mu ve zbytku závodu snažili pomáhat. Je to náš domácí závod, na
němž jsme se chtěli co nejlépe prezentovat, a myslím, že se to povedlo,“ dodal trenér.
Vítězem se stal Ondřej Vendolský z týmu Favorit Racing před stájovým kolegou
Denisem Rugovacem. Třetí skončil Michal Kohout z Dukly Praha.
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Sportovní akce TJ Favorit Brno v roce 2018
1. 1.

NOVOROČNÍ JÍZDA

25. 3.

VELKÁ BÍTEŠ–BRNO–VELKÁ BÍTEŠ (41. ročník), úvodní závod Českého
silničního poháru KALAS CUP se koná pod záštitou starosty Velké Bíteše
Ing. Milana Vlčka

8. 4.

ČESKÝ POHÁR mládeže a krajský přebor – Zbraslav

04–09

BRNĚNSKÝ POHÁR NA DRÁZE a krajský přebor – seriál závodů

4.–6. 5.

ZÁVOD MÍRU NEJMLADŠÍCH v Jevíčku, 42. ročník mezinárodního etapového závodu kadetů (spolupráce TJ CK Jevíčko a TJ Favorit Brno)

25.–27. 5.

500 + 1 KOLO (51. ročník) – mezinárodní etapový závod na velodromu, kategorie Elite, U23 a vybraní junioři. Současně se koná 300+1 kolo, 230+1
kolo, 130+1 kolo v kategoriích juniorů, kadetů a žáků

16. a 17.6.

GRAND PRIX BRNO (UCI), pořadatelská spolupráce Dukla Brno a TJ Favorit Brno, velodrom Brno

16. 8.

TURNÉ ČTYŘ DRAH – 4. díl, velodrom Brno

8. a 9. 9.

BMX – Moravská liga

13. 9.

GRAND PRIX FAVORIT BRNO (UCI), mezinárodní omnium, kategorie
Elite, U23 a ženy, velodrom Brno

14. 9.

VELKÁ CENA FAVORITU BRNO – PŘILBA MORAVY, mezinárodní bodovací závod na 125 kol, kategorie Elite, U23a vybraní junioři, na kratších tratích se utkají junioři, kadeti a žáci, velodrom Brno

15. 9.

MISTROVSTVÍ ČR – MADISON, závod dvojic kat. Elite, U23

20. 10.

MISTROVSTVÍ ČR v sálové cyklistice

09–12

CYKLOKROSOVÉ STŘEDY – Brněnský pohár a krajský přebor – seriál
závodů

Velodrom Brno 2018
Podklady zpracoval: Z. Hrančík a tým TJ Favorit
Foto v publikaci: J. Brychta, V. Homola, J. Bláha, J. Vaishar, archiv TJ Favorit
Grafické zpracování: BM typo, s.r.o.
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Vrcholy sezony 2017
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 (Wüstenrot 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 Whirlpool)
2006 – Vojtěch Dlouhý (PSK Whirlpool)
2007 – Radek Bečka (PSK Whirlpool)
2008 – Martin Mareš (PSK Whirlpool)
2009 – Jiří Hochmann (Dukla Praha)
2010 – Leopold König (PSK Whirlpool)
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 (Whirlpool Author)
2016 – Tomáš Bucháček (Whirlpool Author)
2017 – Alois Kaňkovský (Elkov Author)

Mezinárodní etapový bodovací závod na 500+1 kolo
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 (Kolss-BDC Polsko)
2016 – Martin Bláha (Team Dukla Praha)
2017 – Ondřej Vendolský (Favorit Racing)

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)

Velká cena Favoritu Brno – Přilba Moravy, mezinárodní závod na 125 kol
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)
2015 – Martin Bláha (ASC Dukla Praha)
2016 – Adrian Teklinski (SKC TUFO Prostějov)
2017 – Daniel Staniszewski (Polsko)

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)
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Tělovýchovná jednota Favorit Brno
oceňuje obětavou práci a nadšení všech, kteří se svou pomocí a podporou podíleli i nadále
podílí na zajištění činnosti, pořádání sportovních akcí, při práci s mládeží a při provozu
i údržbě cyklistického areálu:

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO s.r.o.
METROSTAV a.s.
OPPORTUNITY, spol. s r.o.
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
SÝKORA SPORTSWEAR s.r.o.
TECHNISERV IT, spol. s r.o.
TBG BETONMIX a.s.
TUFO s.r.o.
ZEMAKO, s.r.o.
•
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Statutární město Brno
POLICIE ČR
Městská policie Brno
Městský úřad Velká Bíteš
Obecní úřad ve Zbraslavi
•
CYKLOŠVEC s.r.o.
HAIBIKE
INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO, spol. s r.o.
JEŘÁBKOVA PEKÁRNA
KUČERA a spol.
KVĚTINY Bohuslava BUČKOVÁ
KVĚTINY Bohumila DRLÍČKOVÁ
Ladies Gym s.r.o.

Pekařství KESI
R&B MĚDÍLEK spol. s r.o.
Restaurace „U RAUŠŮ“
S-Universal stavby s.r.o.
SIMOST, s.r.o.
SUNINVENT
Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o.
Jiří ZIMOVČÁK

•
Statutární město Brno přispívá na provoz a údržbu,
vrcholový a mládežnický sport, talentovanou mládež
a významné sportovní akce pořádané Tělovýchovnou
jednotou Favorit Brno.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy finančně přispívá na zajištění činnosti Tělovýchovné jednoty Favorit Brno.

Závodníci TJ FAVORIT BRNO
používají produkty partnerů:
CYKLOŠVEC s.r.o.
HAIBIKE
R&B MĚDÍLEK spol. s r. o.
SÝKORA SPORTSWEAR s.r.o.
TUFO s.r.o.
MAXCURSOR.CZ
CELITA

