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TJ Favorit zůstane ve svém sídle
V průběhu loňského roku se Tělovýchovná jednota Favorit Brno
stala středem pozornosti brněnského sportovního dění. Důvodem
byla intenzivní snaha při hledání místa pro výstavbu moderní víceúčelové a především dostatečně velké hokejové haly odpovídající
kvalitě Komety a obrovskému zájmu diváků o zápasy hokejových
mistrů a volba padla na velodrom. Přesněji na pisárecké sídlo TJ
Favorit Brno.
Pisárky se ve výběru objevily poté, co bylo třeba vzít na vědomí, že prostor za Lužánkami je bohužel nejen pro hokej, ale zřejmě
i pro fotbal nedostupný. Příčin je víc, hlavní jsou záměry brněnského
podnikatele, jenž v prostředí, kde se město i široké okolí desítky let radovalo z úžasných úspěchů domácích týmů, hodlá uplatnit vlastní plány. Když oba stadiony dosloužily
a na pořad měla přijít výstavba nových areálů, objevily se už zmíněné překážky s tím,
že vlastník v podstatě nepatrného, avšak strategicky významného pozemku v blízkosti
sportovišť, má o dalším využití místa jiné představy.
V říjnu 2018 došlo mezi vedením města, Kometou a TJ Favorit k dohodě o tom, že nová
hokejová hala, která bude využívána také k významným společenským a sportovním akcím, bude stát na místě velodromu TJ Favorit s tím, že v co nejkratší možné době bude
vybudován v Komárově nový halový velodrom s dřevěnou dráhou v délce 250 metrů.
V listopadu loňského roku byla odevzdána rozšířená architektonická studie zpracovaná atelierem Arch. Design s.r.o.,
v současné době probíhá územní řízení s řešením pozemkových
úprav a na přelomu let 2019/2020
by mělo být vypsáno výběrové
řízení na projektanta a zhotovitele stavby. Zahájení vlastní stavby
nového velodromu je plánováno
na závěr roku 2020 a dokončení
v roce 2022. To vše za předpokladu, že bude zajištěno financování
celého projektu včetně podmiňujících investic ve výši okolo 750
miliónů korun. To by byl splněný sen celé české cyklistiky, která se už řadu let s tímto
záměrem marně potýká a po celou dobu reprezentantům v přípravě na šampionáty a pohárové boje nezbývá, než za laděním formy cestovat do zahraničí.
Na začátku letošního roku došlo k pro nás příznivé a významné změně, že nově vybraným místem pro hokejovo-společenské centrum je prostranství na výstavišti za pavilonem Z. Zmizely tak obavy z možného částečného souběhu obou staveb a Favorit Brno
spolu s ostatními cyklistickými oddíly včetně Dukly Brno může stávající stále funkční
velodrom využívat k tréninkům a domácím i mezinárodním závodům do vybudování nové
cyklistické haly.
V Brně se toho má ovšem v blízké budoucnosti stavět hodně, realizace bude vyžadovat
obrovské úsilí a vysoké náklady. Platí to také o novém velodromu. I když jeho termín vybudování už není vázán na výstavbu hokejové haly, mělo by i nekonečné čekání cyklistů
na nové sportoviště být argumentem proti dalším odkladům. Doma zde budou kromě
3

cyklistů Favoritu a Dukly především reprezentanti v rámci přípravy a soutěží všech věkových kategorií a disciplin. Rychlé dřevěné dráhy a klimatizované prostředí pod střechami
hal atmosféře závodů svědčí a diváci si mohou s přehledem vychutnat bitvy, při nichž
často rozhodují tisíciny vteřiny. Světová elita do Brna přijíždí na pozvání Favoritu a Dukly
měřit síly i na betonu, pro příznivce cyklistiky je to i za daných podmínek nabídka dostatečně zajímavá, ale pokud by šlo o souboje na novém velodromu, by byl zájem držitelů
medailí jistě větší. Více přízně by však mohli i za daných podmínek prokázat také diváci,
hokejistům mají v Brně cyklisté co závidět.
Vedení TJ Favorit zprávu o tom, že velodrom zůstane v provozu vítá. Za 62 let existence specializované tělovýchovné jednoty se podařilo vytvořit v Brně velmi dobré podmínky pro další rozvoj cyklistiky, které chce vedení jednoty i nadále zachovat a pokračovat
ve snaze uvádět do soutěží talenty s předpoklady dosáhnout i na vyšší cíle. Máme radost, že právě uplynulý rok byl pro cyklisty TJ Favorit v kategoriích mládeže i U23 díky
řadě velmi dobrých výsledků v silničních i dráhových soutěžích mimořádně úspěšný.
Svědčí o tom i nominace juniorů Favoritu Brno do soutěže o nejlepší sportovní kolektiv
Jihomoravského kraje a podobně jsou ceněny i výsledky Petra Hampla, Veroniky Jandové, Adama Sekaniny a dalších. Trenérům i závodníkům patří velký dík.
Pavel Havránek, předseda TJ Favorit Brno

Úspěšná sezona 2018 očima Františka Trkala
Tým mužů Favoritu Brno má
za sebou úspěšnou sezonu. Vybojoval v ní řadu velmi dobrých
výsledků. Na vrcholu stojí druhé
místo Petra Hampla v konečném
hodnocení kategorie Elite Českého poháru Kalas Cupu.
Šéftrenér TJ Favorit František
Trkal má při hodnocení sezony
2018 důvody ke spokojenosti,
přesto neskrývá přesvědčení,
že úspěchů mohlo být ještě víc
a věří, že letos nově doplněný
Šestice s medailovou odměnou, tři navíc s mistrovskými tritým učiní vše, co bude v jeho sikoty: Tomáš Zechmeister, Vojtěch Řepa, Veronika Jandová,
lách, aby loňský vzestup výkonJan Voneš, Adam Sekanina, Petr Hampl.
nosti pokračoval.
„Rozhodně to byla sezona vydařená, protože jsme dosáhli řady dobrých výsledků.
Nejvýš asi stavím druhou příčku Petra Hampla v celkovém hodnocení poháru. V elitní
kategorii jsme za mého působení u Favoritu dosud nikoho na pódiu v konečném pořadí
neměli! Jedná se o celosezonní soutěž, bylo tam sedm závodů a svědčí to o vyrovnané
výkonnosti Petra. V pěti závodech jsme skončili v top 10, což považuji také za výborný
výsledek. Z dalších bych rád vyzdvihl třetí místo Adama Sekaniny na etapovém závodě
RBB Tour, Petr Hampl tam navíc skončil šestý a k tomu jsme přidali dvě pódiová umístění
v etapách. Na dalším domácím závodě Lidice skončili Hampl a Sekanina na 4. a 5. místě,
na Vysočině byl Hampl 6. a Sekanina 3. v soutěži vrchařů. Navíc jsme ve třech etapách
brali umístění v top 10, což v té konkurenci bylo hodně dobré.
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Na mistrovství republiky se v konkurenci závodníků z WorldTour neztratil Petr Hampl,
skončil třináctý. Následně tým slavil stříbrné medaile v časovce družstev na domácím
šampionátu. K tomu dokázal Petr Hampl přidat dvě vítězství ve Slovenském poháru.
Za výsledky v sezoně byl zaslouženě odměněn startem na mistrovství Evropy v Glasgowě v dresu české reprezentace. Jen mě mrzí, že se vedle nich více neprosazují mladíci.
Ještě jim pořád něco chybí. Bohužel, ta generace mladých závodníků není tak silná, jak
bych si představoval. Ale je to problém celé české cyklistiky, nejen Favoritu“.

Sestava s loňskými lídry Hamplem a Sekaninou
V silničním týmu mužů
Favoritu Brno na sezonu
2019 se podařilo udržet
loňské lídry Petra Hampla s Adamem Sekaninou,
které doplní mladší závodníci z kategorie U23. Většina z nich tam bude prvním
rokem.
„V první řadě jsem rád,
že u nás pokračují Hampl
i Sekanina. Oba to jsou tahouni a jasní lídři, na nich
Tým Favoritu Brno pro sezonu 2019 – zleva: Procházka, Hampl, Seloňský tým stál. Je skvělé,
kanina, Kmínek, Rotter, Kulhánek, Voneš.
že jsme se s oběma dohodli i na letošní rok,“ přiznal šéftrenér Favoritu František Trkal.
Dále budou tým tvořit mladší závodníci, většina z nich bude mít premiéru v kategorii
U23. „Zůstává Michal Procházka, v loňském roce byl prvoročák. Výsledky sice neměl
takové, ale tvrdě na sobě maká a udělal velký progres. Do mužů přechází z juniorů Jan
Voneš, který je odchovancem Favoritu. Jeho doménou je spíš dráha, ale sedět by mu
měla i silnice,“ řekl šéftrenér.
Dalšími novými tvářemi jsou Michal Rotter, David Kulhánek a Vojtěch Kmínek. „Rotter
působil v SKP Duha Lanškroun a je to závodník, o něhož jsem hodně stál – výborný časovkář, tempař. Má hodně aktivní pojetí i čich na úniky. Zajímavým závodníkem je i Kulhánek. Je to celkový vítěz Českého poháru juniorů a jezdil za CK Hlinsko. Vím, že měl i jiné
nabídky a těší mě, že si nakonec vybral nás. Je to typ závodníka do koncovky, který umí
dobře zaspurtovat,“ prozradil František Trkal.
„Vojta Kmínek měl letos zdravotní problémy. V dubnu prodělal mononukleózu a dva
měsíce nezávodil, ale býval velmi dobrý v kadetech a vidím v něm potenciál. Je to spíš
takový klasikář. Rozhodl jsem se, že mu dám šanci,“ řekl na adresu dalšího prvoročáka,
který působil v týmu Mapei Merida Kaňkovský. V jakési farmě týmu budou navíc působit
František Němec a Milan Šimek. „Jsou to oba studenti, kteří chtějí zvládat vedle školy
i kolo. Dali jsme jim šanci, pojedou s námi některé domácí závody,“ uvedl František Trkal.
„Mám radost, že se tým podařilo dobře doplnit a mladí závodníci by měli vedle Sekaniny s Hamplem růst. Tým jsme tvořili delší dobu. Je to čím dál těžší, protože výběr není
snadný a konkurence je poměrně velká. Ale vnitřně cítím, že se nám tým podařilo dobře
doplnit a těším se na práci s novými závodníky,“ dodal šéftrenér.
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Favorit Brno nově na kolech Stevens
Favorit Brno bude letos sedlat kola
značky Stevens. S výhradním dovozcem
této značky pro ČR, firmou CYKLOŠVEC,
se vedení týmu dohodlo na víceleté spolupráci.
„Jsem opravdu velmi rád, že jsme dospěli k dohodě. Musím poděkovat majiteli
firmy Karlu Švecovi. Věřím, že tato spolupráce bude prospěšná pro obě strany,“
uvedl šéftrenér Favoritu Brno František
Trkal.
Favorit ukončil po šesti letech spolupráci
s firmou Haibike. „Bylo to vynucené.
Cyklisté Favoritu Brno v kategorii U23 budou letos
Haibike
se vydal jiným směrem a veškeré
vybaveni novým modelem kol Stevens Izoard PRO.
úsilí vrhnul do elektrokol, proto jsme museli hledat jinou značku. To se podařilo. Budeme jezdit kvalitní modely Stevens Izoard PRO.
Nová kola už závodníci otestovali na soustředění ve Španělsku,“ prozradil František Trkal.

Výjimečná sezona mládežnických kategorií
Favorit Brno sbíral v uplynulé sezóně úspěchy
nejen mezi muži, ale ve skvělém světle se představili závodníci ve všech mládežnických kategoriích. Od žáků až po juniory. Výsledkem byla řada
medailí, titulů i výborná reprezentace na vrcholných světových či evropských akcích.
„Podle mě to z pohledu mládežnických kategorií byla jedna z nejlepších sezón v historii Favoritu,“ prohlásil šéftrenér František Trkal. Pochvaluje
si v první řadě změnu struktury. On byl jmenován
šéftrenérem, Lukáš Petr pracoval s juniory, Vladimír Lazar s kadety a žáky a Tomáš Šarapatka se staral o přípravku. „Nastavili jsme koncepci většího propojení jednotlivých
skupin a přineslo to ovoce. Skvělá sezóna je výsledkem výborné práce
všech trenérů, realizačního týmu, masérů, mechaniků a musím poděkovat
i vedení Favoritu za podmínky, které nám poskytuje a v neposlední řadě
všem partnerům. Všichni
táhneme za jeden provaz
a je to znát na výsledcích,“ řekl František Trkal.
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Z žákovských kategorií vyzdvihuje Štěpána Teleckého. „Vyhrál mezinárodní Závod
míru, což je obrovský úspěch. Nepamatuji si, že by to někdo z Favoritu dokázal. Je několikanásobným medailistou z mistrovství republiky na silnici i na dráze a byl jednoznačným
tahounem žáků. Potěšující je, že se k němu přidali i další,“ hodnotil šéftrenér.
V kategorii kadetů udělal velký progres Štěpán Široký. „Na kole jezdí teprve krátce,
ale hodně na sobě pracuje a výkonnostně jde neustále nahoru,“ přiznal František Trkal.
Obrovsky silné byly letos juniorské kategorie. Mezi juniorkami vyčnívala Veronika Jandová. „Je teprve prvním rokem juniorkou, ale už dosáhla vynikajících výsledků. Byla sedmá v silničním závodě na mistrovství Evropy ve Zlíně, 13. v časovce a výbornou sezónu
korunovala 16. místem v silničním závodě na mistrovství světa v Innsbrucku. Na domácí
scéně získala několik medaili z mistrovství republiky včetně titulu z časovky dvojic. Kromě toho vyhrála několik dalších závodů,“ chválil šéftrenér.
Úspěšná byla i kategorie juniorů. „Brali titul mistrů republiky v časovce družstev, vyhráli jsme soutěž týmů v Českém poháru, Jan Voneš je na dráze trojnásobným vicemistrem republiky a na mistrovství Evropy byli s Kelemenem pátí v madisonu. K tomu
přidal na dráze několik dalších pódiových umístění. Vojtěch Řepa skončil třetí v silničním
závodě na mistrovství republiky a úspěšní byli i Křenek, Kadlec nebo Šimek,“ zakončil
hodnocení František Trkal.

Pestrá příprava na krkonošském sněhu
Zimní přípravu na sezonu absolvovali členové Sportovního centra
mládeže v Krkonoších. Volba poprvé padla na Dvorskou boudu,
ve výšce kolem 1310 m se nabízí
vhodný terén pro kvalitní trénink
i běžkařské zážitky. Účastníci byli
složeni ze čtyř oddílů v počtu 30
chlapců a dívek zaměřených jak
na dráhu a silnici, tak i na MTB.
Největší zastoupení měl oddíl TJ
Favorit Brno, další účastnící byli ze
Sportcomplexu Břeclav, Drahanského sportu a z VRV bike teamu.
Na programu byly náročné tré- Dostatek sněhu umožnil mladým cyklistům Jihomoravskéninky zvláště pro starší skupinu, ho centra mládeže užít si i běžek.
dále společný výstup na Sněžku,
hry v tentokrát mimořádně bohaté nadílce sněhu i závod štafet. Nechyběl každodenní
strečink ráno i večer, zhodnocení činnosti a druhá večeře. Chtěl bych všem poděkovat
za nasazení, tréninkovou píli a odhodlání při soutěžích zařazených do každodenního programu. Rád také oceňuji perfektní práci trenérského kolektivu, jmenovitě trenérů SCM
Petra Hermana, Vladimíra Lazara a pomocných trenérů Zdeňka Poppa a Pavla Janíčka.
Věřím, že se podařilo splnit prvořadý cíl soustředění, jímž bylo zlepšení kondiční připravenosti a v neposlední řadě jistě i pobyt v nádherném zimním horském prostředí nám všem
nabídl zážitky, na které budeme rádi vzpomínat.
Lukáš Petr, vedoucí trenér SCM 2020
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Veronika Jandová bude střídat
Favorit s německým týmem
Úspěšná juniorka Veronika Jandová z Favoritu Brno, sedmá
nejlepší v silničním závodě loňského ME ve Zlíně, bude v rámci
spolupráce mezi Favoritem a německým týmem WHEEL DIVAS
Cycling Team startovat na vybraných mezinárodních závodech
společně s tímto týmem.
„Veronika je nesmírně talentovanou závodnicí a skvělou reprezentantkou Favoritu, ale už nyní přemýšlíme, jak ji posunout dál.
Věříme, že má nakročeno do velké profesionální cyklistiky, reálný je rok 2020. Ale už teď
je třeba tomu jít naproti. Proto jsme s vedením Favoritu, Veronikou i jejím manažerem
hledali způsob, jak tomu pomoci,“ vysvětlil šéftrenér Favoritu Brno František Trkal.
Došlo k dohodě mezi Favoritem a bundesligovým týmem WHEEL DIVAS Cycling Team.
„Dál zůstane členkou Favoritu, bude
za nás jezdit České poháry i další závody, ale potřebovali jsme, aby se dostala
i na kvalitní závody v Evropě. A právě proto došlo k dohodě s německým týmem.
Díky tomu bude mít Verča možnost startovat nejen na vybraných závodech v Evropě, ale uvidíme ji třeba i na Gracii nebo
Tour de Feminin u nás doma,“ prozradil
František Trkal.
Veronika je první závodnicí, která se
takové mezinárodní spolupráce účastní a věříme, že v příštích letech tento
úspěšný model spolupráce využijí i další Přísun občerstvení během závodu je důležitým
předpokladem k úspěchu.
závodníci.

Sezona 2018 pohledem trenéra Lukáše Petra
Mladí závodníci TJ Favoritu Brno zažili velmi rozmanitou sezonu ozdobenou spoustou výrazných úspěchů. Po roční pauze se vrátil k nadějím TJ Favoritu Brno Lukáš Petr
a společně s Vladimírem Lazarem, pod dohledem Františka Trkala se trenéři zasloužili
o vydařenou sezonu napříč všemi kategoriemi.
Družstvo žáků pod vedením trenéra Vladimíra Lazara sbíralo úspěchy v individuálních
i týmových soutěžích. Základem bylo početné družstvo, skládající se z 15 žáčků, kteří se
pravidelně každý víkend zúčastňovali silničních, dráhových i MTB závodů. Všichni společně nastoupili na start mezinárodního etapového závodu v Lanškrouně s názvem Malý
závod míru. Zde si žáci vedli výborně a především zásluhou Štěpána Teleckého, který
v první etapě získal puntíkatý dres pro nejlepšího vrchaře, aby ho následně vyměnil za žlutý
dres pro vedoucího závodníka, který uhájil až do cíle. Dalšími silničními úspěchy byly dvě
medaile na silničním mistrovství České republiky a to stříbrná v individuální časovce opět
zásluhou Štěpána a další stříbro již vybojoval se svým parťákem Viktorem Padělkem v časovce dvojic. Neméně úspěšní byli žáci i na dráze, kde ve složení Štěpán Telecký, Viktor
8

Padělek, Matěj Hytych a Jakub
Malášek ve stíhacím závodě
družstev předvedli perfektní jízdu
a bylo z toho opět národní mistrovské stříbro. Tým žáků doplňovali mimo výše zmíněných nadějný vrchař Jakub Janíček, bývalý
plavec Daniel Vysočan, Radim
Žbánek, Timon Holec a mladíci
Ivo Opluštil, Matyáš Muroň, David Karásek a Tomáš Červený.
Skupina kadetů se skládala
v podstatě z univerzálního závodJuniorský tým TJ Favorit vedený trenérem Lukášem Petrem.
níka pro silnici i dráhu Štěpána ŠiNa snímku jsou Jandová, Široký, Křenek, Telecký, Kadlec, Parokého a Petra Vavruši, který dával
dělek a Hytych.
předost spíše dráhové cyklistice.
Štěpánova závodní sezóna byla teprve první, kde bral cyklistiku opravdu vážně a již dosáhl
na individuální medaili na mistrovství České republiky v omniu na dráze. K tomu přidal bronz
z týmové stíhačky, kde hostoval v týmu Dukly Praha. Silniční zkušenosti sbíral nejen u nás,
ale i na Slovensku nebo v Rakousku, kde se účastnil nejprestižnějšího etapového závodu Rad
Jugend Tour pro kategorii kadetů v Evropě. Petr Vavruša se v průběhu sezóny začal výrazněji
profilovat na dráhaře, spolu se Štěpánem vystoupal na stupně vítězů v madisonu při Českém
poháru v Praze a když obsadil bez specializovaného tréninku 4. místo na mistrovství České
republiky ve sprintu, bylo jasno kam se do budoucna bude ubírat jeho kariéra. Proto byl
na konci sezóny zařazen do reprezentačního výběru a přestoupil do Dukly Brno.
Juniorská sestava byla velmi silná, což se projevilo na týmových výsledcích, kdy se klukům podařilo získat titul mistrů České republiky v časovce družstev a zvítězit v celkovém
pořadí Českého poháru družstev. Výjimečná sezóna byla i pro jedinou juniorku v týmu Veronikou Jandovou. Nad vítězstvími v několika pohárech vyčnívá titul národní šampionky
v časovce dvojic a dvě bronzové medaile z časovky i silničního závodu. Největších úspěchů
však dosáhla na mezinárodním poli, zvláště 7. místo na extrémně těžké trati silničního mistrovství Evropy, 13. místo v časovce, dále pak 16. místo opět na velmi náročné silniční trati
mistrovství světa řadí Veroniku do světové juniorské špičky. Z kluků byl na silnici nejúspěšnější Vojtěch Řepa, absolvoval většinu světových pohárů, včetně mistrovství Evropy a světa
v silniční cyklistice, celkově skončil druhý v individuální soutěži Českého poháru a vybojoval
bronzovou medaili nejdůležitějším
domácím silničním závodě, mistrovství České republiky. Našim
klukům se dařilo i na dráze, Jan
Voneš a Adam Křenek patřili mezi
stálice dráhové reprezentace, zejména Honza se dokázal prosadit
a mezi jeho největší úspěchy patří
vítězství v šestidenních závodech
v Brémách spolu s reprezentačním
kolegou Petrem Kelemenem, se
kterým pak společně vyhráli Turné
4 drah v Německu a sezonu zavr9

šili 5. místem na mistrovství Evropy v madisonu. Honza s Adamem, coby favoriťácká dvojice
pak vybojovali stříbro na domácím mistrovství v Brně. V individuálních disciplínách Honza
posbíral úctyhodnou sbírku celkem pěti dráhových mistrovských medailí. Na úspěších celého týmu se dále podíleli Vojtěch Kadlec, Milan Šimek a František Němec. Takhle výjimečná
juniorská sestava byla výsledkem dlouholeté práce od žákovských, přes kadetské kategorie
a nás může jen těšit, že tři závodníci z juniorského týmu budou nadále pokračovat v týmu
mužů Favoritu Brno pod vedením Františka Trkala.
Lukáš Petr

Medaile z MČR v omniu mládeže
Mistrovství České republiky v omniu v Praze bylo pro závodníky SCM 2020 úspěšné.
Zlatou medaili získala kadetka Anna Jaborníková (Sportcomplex Břeclav), která až v závěrečné bodovačce po napínavém průběhu závodu předstihla dosud vedoucí Dagmar
Hejhalovou z Dukly. Stříbro vybojoval Adam Křenek (TJ Favorit Brno), který zaostal pouze
za Ludvíkem Komínkem z Dukly. Dvě bronzové medaile pro SCM2020 získali Štěpán Široký (TJ Favorit Brno) v kadetech a Veronika Jadrná (Sportcomplex Břeclav) v žákyních.
Mezi muži obsadil Jan Voneš šestou příčku.

Velká cena Favoritu Brno – Přilba Moravy
Vítězem mezinárodního bodovacího závodu na 125 okruhů o Velkou cenu Favoritu
Brno – Přilby Moravy konané v rámci slavnostního ukončení sezony 2018 za účasti cyklistů z osmi zemí se na brněnském velodromu stal Belgičan Lindsay De Vylder. Řadu ročníků tohoto závodu ovládli v minulosti cyklisté Dukly Praha, z jejich loňského sedmičlenného zastoupení byl nejlepší osmý Jan Kraus. Další člen Dukly Praha Nicolas Pietrula
vybojoval nejvíce bodů (57), chyběl však v desetičlenném úniku a musel se proto spokojit
s 11. místem. Z domácích cyklistů obsadil Tomáš Zechmeister 29. místo. Kategorii juniorů ovládli jezdci Favoritu Jan Voneš a Adam Křenek, kteří tak dalším cenným úspěchem
uzavřeli velmi vydařenou sezonu. V závodě startovali junioři ze čtyř zemí.
Přilba Moravy 2018 na brněnském velodromu, kategorie Elite: 1. Lindsay De Vylder (Belgie) 46 b., 2. Wojciech Pszcolarski (Pardus-Tufo
Prostějov) 45, 3. Damian Slawek (GKS Cartusia)
43, 4. Krisztián Lovassy (Maď.) 31, 5. Luděk
Lichnovský (Pardus-Tufo Prostějov)26, 6. Ondřej Vendolský (Favorit Racing) 13, 7. Sebastian
Schmiedel (Stevens Berlín) 12. Junioři: 1. Jan Voneš, 2. Adam Křenek (oba Favorit Brno), 3. David
Vitner (Roman Kreuziger cycling).
Grand Prix Favorit Brno – mezinárodní omnium – muži: 1. Lindsay De Vylder 114,
2. Matteo Donega (It.) 113, 3. Adrian Kaiser (Pol.) 107, 4. Krisztián Lovassy (Maď.) 105,
5. Damian Slawek (Pol.) 100, …19. Adam Sekanina (Favorit Brno) 25. Junioři: 1. Dávid Sikora (Akad. Petera Sagana) 128, 2. Jakub Roháček (Mapei Merida Kaňkovský)120, 3. Matyáš Janoš (Dukla Praha) 116, 4. Jan Voneš (Favorit Brno) 113. Ženy a juniorky: 1. Anita
Yvone Sternbergová (Norsko) 134, 2. Kristina Clonanová (Austrálie) 124, 3. Lisa Kullmerová
(Něm.) 112, 4. Kateřina Kohoutková (Dukla Praha) 105, 5. Gudrun Stocková (Něm.) 105.
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Prvenství jihomoravského centra mládeže
První Český pohár v dráhové cyklistice byl vyhodnocován současně jako přebor
sportovních center mládeže v dráhové cyklistice. Při týmové soutěži je vždy kladen
důraz na to, aby všichni členové družstva předváděli dobré výsledky a to se přesně podařilo členům SCM2020 a tím si zajistili první místo, před zdatnými soupeři ze
SCM Prostějov na druhé příčce s SCM Kovo Praha na příčce třetí. Všem závodníkům
gratulujeme a za zmínku stojí pódiová umístění Veroniky Jandové a Štěpána Širokého
(oba TJ Favorit Brno) nebo Aničky Jaborníkové (Sportcomplex Břeclav) v individuálním
hodnocení.
Ve stejném termínu probíhal sportovní veletrh v Brně Sportlife, kde jsme prezentovali Sportovní cyklistické centrum Jihomoravského kraje před tisícovkami návštěvníků. Přítomna byla
především přípravka a starší žáci, kteří neúnavně jezdili na válcích po dobu celého veletrhu.

Český pohár v dráhové cyklistice se konal současně jako přebor sportovních center mládeže. Prvenství vybojovalo jihomoravské centrum působící při TJ Favorit Brno. Radost vyzařuje z tváří závodníků,
závodnic i trenérů.

Páté místo Jana Voneše na mistrovství Evropy
Cyklisté Favoritu Brno Jan Voneš a Adam Křenek byli nominováni do reprezentace
na juniorské mistrovství Evropy dráhařů ve švýcarském Aigle. Jan Voneš společně s Petrem Kelemenem vybojovali páté místo. „Madison je kombinace techniky, výkonnosti
a sehranosti spolujezdců, takže jsem rád, že právě v této disciplíně patříme do širší evropské špičky,“ pochvaloval si dobrý výsledek Honza. Do stíhacího družstva se společně
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s ním zapojil i Adam Křenek a v kombinaci s Janošem a Komínkem z Dukly Praha zajeli
na 4 kilometry družstev velmi slušný čas 4:22 min. „Naším přáním bylo jet pod dvacet.
Ale i to by na nejlepší nestačilo, světová cyklistika je o kus dál a o to víc mě to bude motivovat v tréninku do dalších let,“ hodnotil své vystoupení Adam, který má možnost startu
v juniorské kategorii ještě příští rok.
Vojta Řepa se zúčastnil s týmem mužů Českého poháru v Ostravě a obsadil 24. místo,
z juniorů startujících v tomto závodě byl nejlepší.

Kolová pod stupni vítězů
V nových sestavách se
představili v roce 2018
hráči kolové TJ Favorit,
v hlavních soutěžích se jim
však ve snaze o medailová
umístění nedařilo. Podobně se vedlo české kolové
i na mistrovství světa. Nejmenovaný dvacetinásobný mistr světa loňské brněnské MČR komentoval
takto: „Majstršaft se konal
bez jediné karty. Konečně
jsem viděl pořádnou nátlakovou a bojovnou kolovou
trochu mladších proti tro- Stupně vítězů po MČR v kolové 2018. Nečekaní mistři MO Svitávchu starším. Mám z toho ka A (Richter, Vitula), 2. Zlín Prštné B (Gottfried, Písek), 3. SC Svitávdobrý pocit. Tak snad se ka A (Hrdlička, Loskot) a 4. Favorit Brno C (Berger ml., Berger st.).
blýská na lepší časy.“ Jindra absolvoval turnaj v roli hlavního rozhodčího. Nečekanými mistry ČR se stali Richter
s Vitulou, otec a syn Bergerovi obsadili 4. místo.
Mistrovství ČR 2018: SC Svitávka A (Hrdlička, Loskot) – Sokol Zlín Prštné B 3:5, Favorit Brno C – MO Svitávka A 1:4, Favorit C – Zlín Prštné B 3:1, MO Svitávka A – Zlín
Prštné B 2:2, SC Svitávka A – Favorit C 8:2. Finále: MO Svitávka A (Richter, Vitula) – Zlín
Prštné B (Gottfried, Písek) 2:2, prodloužení 3:3, trestné údery 4:0. o 3. místo: SC Svitávka
A (Hrdlička, Loskot) – Favorit C (Berger ml., Berger st.) 7:3.
MS 2018 v Lutychu – kolová – konečné pořadí: 1. Rakousko (Schnetzer, Bröll),
2. Německo (G. Mlady, B. Mlady), 3. Švýcarsko (Schneider, Looser), 4. Belgie (Damen,
Dirikx), 5. ČR (Hrdlička, Loskot), 6. Francie (Q. Seyfried, M. Seyfried). Výsledky ČR:
Belgie 1:1, Rakousko 3:9, Německo 4:4, Francie 7:3, Švýcarsko 3:9 a o 5. místo:
Belgie 2:5.
První turnaj extraligy 2019: 1. SC Svitávka 1 (Jiří Hrdlička st., Pavel Loskot) 15, 2.
Sokol Zlín-Prštné 2 (Miroslav Gottfried, Ludvik Písek) 13, 3. MO Svitávka 1 (Pavel Richter,
Pavel Vitula) 12, 4. Favorit Brno 1 (Jan Havlíček, Robert Zvolánek) 7, 5. Sokol Šitbořice
(Miroslav Starý, Martin Drabálek) 6, 6. Favorit Brno 3 (Miroslav Berger ml., Radim Hasoň)
6, 7. SC Svitávka 2 (Jiří Hrdlička ml., Roman Staněk) 3. Miroslav Berger ml. a Radim Hasoň byli jedinými přemožiteli vítězů turnaje Jiřího Hrdličky st. a Pavla Loskota.
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Osmý díl seriálu SP v kolové v Höchstu: 1. König, Fischer, 2. Schnetzer, Bröll (všichni Höchst/Rak.), 3. S. Waibel, B. Waibel (Pfungen/Švýc.), ...9. Hrdlička st., Loskot (SC
Svitávka). Konečné pořadí: 1. Schnetzer, Bröll 195, 2. König, Fischer 190, 3. A. Kopp,
R. Kopp (Obernfeld/Něm.) 170, ...11. Hrdlička st., Loskot 101, 12. Zvolánek, Havlíček
(Favorit Brno) 82, 13. Vitula, Richter (MO Svitávka) 75.

Výsledky z dráhy i ze silnice
Zlatou medaili v kategorii Elite na MČR v omniu v Praze vybojoval Daniel Babor z týmu
Pardus TUFO Prostějov, Voneš (TJ Favorit Brno) byl šestý 106 b. Junioři – omnium: 1.
Komínek (Dukla Praha) 137, 2. Křenek (TJ Favorit Brno) 115, 3. Smékal (Pardus TUFO
Prostějov z.s.) 111, 4. Voltr (Dukla Praha) 105, 5. Vitner (Roman Kreuziger Cycling Academy) 103, 6. Čekal (RBB Invest Force Cycling Team) 88.
Štěpán Široký sbíral cenné zkušenosti v Rakousku na největší etapové akci pro kategorii kadetů, závodě Rad JugendTour. „Jde hlavně o to, získat zkušenosti, jet s nejlepšími
v balíku a stále se zlepšovat“, vyjmenovává Štěpán cíle, za kterými se do Rakouska vydal.
Petr Hampl obsadil dobré šesté místo na kvalitně obsazeném závodě Vysočina. Vítězství vybojoval Němec Stark, druhý skončil Daniel Turek a třetí další německý závodník
Walsleben.
Velká Bíteš–Brno–Velká Bíteš (41. ročník – 161 km): 1. Macien Paterski (Wibatech
Merx) 4:05:57 hod., 2. Matěj Zahálka -21 vt., 3. Jakub Otruba, 4. Josef Černý (všichni
Elkov Author) -27 vt., 5. Bartek Warchol (Wibatech Merx) -2:01 min., 6. Mykyfa Zubenko
(Pardus Tufo Prostějov), 7. Mateusz Komar (Voster Uniwheels) oba -2:56, 8. Sylwester
Janiszewski (Wibatech Merx), 9. Jiří Petruš (Topforex), 10. Vitaliy Buts (Team Hurom),
11. Jan Stöhr (Spatrta Praha), 12. Petr Hampl, 14. Adam Sekanina -3:02, 21. Tomáš
Zechmeister, 53. Vojtěch Řepa, 56. Adam Cihlář (všichni Favorit Brno) -4:01.
Tomáš Zechmeister (Favorit Brno) zvítězil ve veřejném závodě Grand Prix Forman
2018 v Janovicích u Starého Jičína, absolvovaném v rámci přípravy. Startovali rovněž
Adam Sekanina (7.) a Adam Cihlář (10). Petr Hampl byl s reprezentací na mistrovství
Evropy ve Skotsku.
Závod míru nejmladších v Jevíčku. 42. ročník, 5 etap, startovali kadeti z osmi zemí:
1. Pavel Bittner (Mapei Cyklo Kaňkovský) 71 b., 2. Mathias Vacek 55, 3. Georgio Cometi
(oba Team Georgi) 55, 4. Tobias Vančo 42, 5. Martin Svrček (oba Slovensko) 33, 6. Andrea D’Amato (Team Giogli) 31, 7. Matic Maček (Slovinsko) 30, 8. Marek Liška (Roman
Kreuziger Cycling Academy) 29.

Cíle členů cyklisticko-turistického oddílu:
Broumovsko, Maďarsko, Česká Kanada
Členové cyklisticko-turistického oddílu uskutečnili v roce 2018 kromě řady jednodenních výletů a vyjížděk do okolí Brna, s pomocí vlaku i do míst vzdálenějších, i několik akcí
vícedenních, o které tradičně bývá největší zájem.
Jedna z nich směřovala v prodloužený květnový víkend na Broumovsko, kde jsme
v sedle kola projeli Broumovské stěny, jak z české tak i polské strany, stejně tak i Adršpašsko-teplické skály, vše v kombinaci s pěšími tůrami.
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V červnu se uskutečnil jubilejní 40. ročník kultovní víkendové akce Za termálními lázněmi Maďarska. Ta se v této podobě jela naposledy. Od letoška dozná výrazné změny, aby
akce byla dostupná i pro pohodové cyklisty, pro něž nedělní etapa 180 km z Mosonmagyárováru do Brna měla spíše odrazující efekt.
V prodloužený víkend v záři jsme se vydali do cyklisty velmi vyhledávané oblasti Česká
Kanada s ubytováním v cyklocampu pod Landštejnem. Navzdory velmi chladnému počasí
se akce zúčastnilo rekordních 30 členů. A byť ubytování bylo poněkud svérázné, akce se
velmi vydařila, jak po stránce cykloturistické, tak i z hlediska stmelování kolektivu.

Silvestrovský cyklokros uspořádal Favorit Brno
v Pisárkách, místo startu i cíle bylo u pavilonu Antrophos. Zájem o pohyb v zimním terénu byl značný.
Vítězové kategorií: Bradáčová (Blansko), Jadrná,
Jaborníková (Břeclav), Veselá (Opportunity Brno),
Friedl (Blansko), Karásek (Favorit), Venc (Opportunity), Koblic (Tábor) a Balák (Moravec Team).
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Tradiční novoroční jízdu s cílem na přehradě
uspořádal oddíl rychlostní cyklistiky TJ Favorit
Brno v návaznosti na setkání generací na náměstí
Svobody. Vítězem se stal odchovanec z pořádajícího oddílu Dominik Neuman, který letos obléká dres hradeckého profesionálního týmu Elkov
Author. Druhé místo obsadil Marek Dolníček, rovněž odchovanec Favoritu, nyní závodící za Pardus
Tufo Prostějov, na třetím místě dojel kadet Štěpán
Široký z TJ Favorit Brno. Nejlepší ženou novoroční
jízdy byla Dagmar Hejhalová z Dukly Praha.

Úspěchy v soutěžích BMX, ale chceme ještě víc
Oddíl BMX Favoritu Brno se účastnil závodů Českého poháru v kategoriích Challenge, Cruiser a Elite. Téměř
v každém závodě měl své zástupce
mezi nejlepšími. V Českém poháru
Ondřej Lux obsadil druhé místo a Radim Boček byl sedmý, oba v kategorii
8. V nejobsazenější kategorii 10 let
obsadili Jiří Suchánek a Michal Klíma 12. a 13. místo. V kategorii Cruiser obhájil vítězství Robert Boček.
Na MČR v Praze vybojovali Radim Kvaček a Robert
Boček tituly. Z dětí byl Vilém Kalina v kategorii B7 pátý,
v kat. B8 Ondra Lux šestý, stejně jako Richard Juráček
v kat. B9 a Tomáš Haluza v Elite osmý. V klasifikaci
družstev byl Favorit v konkurenci 45 týmů pátý.
Vrcholem sezony bylo mistrovství světa v Baku. Zde
náš dlouholetý závodník a trenér v jedné osobě Radim
Kvaček vybojoval 5. místo. Náš areál v Komárově se postupem času stává jedním z nejlepších pro pořádání závodů v ČR. Proto se zde také letos uskuteční mistrovství
České republiky. V závěru roku se stal členem našeho
oddílu jezdec evropských kvalit David Pagáč. Měl by být
přínosem v roli opory, ale také jako vzor pro mládež.

Kolová Favoritu Brno bez medaile
V kategorii Elite dochází ke generační obměně. Družstvo Favorit Brno 1 ve složení Jan
Havlíček a Robert Zvolánek při podzimních kolech extraligy bohužel nezopakovalo dobrá
umístnění z jarních kol soutěže a skončilo na 5. místě. Několik nadějných umístnění na turnajích světového poháru je slabou náplastí a z našeho pohledu i výsledkovým zklamáním.
Na mistrovství ČR v sálové cyklistice 2018, pořádaném členy oddílu kolové TJ Favorit
v hale Komety Brno, náš oddíl reprezentovalo družstvo ve složení Miroslav Berger a Miroslav Berger mladší a obsadilo celkově 4. místo.
V letošním ročníku extraligy budou náš oddíl reprezentovat dvě družstva. Favorit Brno
1 ve složení Jan Havlíček a Robert Zvolánek, do jejichž schopností vkládáme velkou důvěru a doufáme, že práce trenérů se tentokráte projeví i v konečných výsledcích. Druhé
družstvo v této nejvyšší soutěži tvoří nově vzniklá hráčská dvojice Miroslav Berger mladší
a Radim Hasoň. Společným cílem pro obě družstva je pod vedením trenéra Miroslava
Bergera medailové umístnění na MČR 2019. K dosažení tohoto cíle jim dopomohou také
tréninkoví sparingpartneři Miroslav Berger, Pavel Šmíd a Petr Skoták.
V kategorii Elite máme zastoupení také v I. lize díky hráčům Břetislavu Kotulánovi a Davidu Burdovi. II. ligu odehraje stejně jako kategorii U 23 družstvo ve složení Michal Fryčar
a Patrik Krejčí. Několik dalších družstev reprezentuje náš oddíl v přeboru Jihomoravského kraje. Žákovské, juniorské a U23 kategorii se věnují trenéři Pavel Buchta, Karel Ber15

ger, Břetislav Kotulán, Marek Krejčí
a Pavel Petrovský.
Stabilní desetičlenná žákovská
základna ve věku od 9 do 14 let
(Jan Belán, Jan Červík, Tadeáš
Červík, Josef Fišer, Jakub Janula,
Michal Knoflíček, Jakub Koudelka, Damián Petrovský, David Pokorný a Filip Zemek) je nyní v plné
přípravě a během letošního roku
počítáme s jejich účastí na turnajích přeboru Jihomoravského kraje
a Českého poháru žáků. Doufáme Žáky oddílu kolové letos čekají zápasy v rámci přeboru
v umístnění minimálně jednoho Jihomoravského kraje a Českého poháru.
družstva na stupních vítězů a v postup do finále MČR žáků i finále Českého poháru. Juniorskou kategorii reprezentuje dvojice ve složení Matěj Vladík a Tadeáš Červík. Počet členů oddílu sálové cyklistiky včetně
krasojízdy je 62 osob, z toho 31 členů je se závodní licencí.
Pavel Petrovský

Žactvo proniká do tajů krasojízdy
Oddíl krasojízdy TJ Favorit Brno má za sebou teprve
čtyři roky činnosti a i když to
není dlouhá doba, podařilo se
dosáhnout pokroku jak v pohybových aktivitách, tak i v dovednostech na krasojezdeckých kolech. Žáci absolvovali
v období letních prázdnin soustředění s oddílem TJ Pankrác
Nejen trojice na stupních vítězů, ale celé startovní pole soutěže Praha v Novém Městě pod
Smrkem kde jsme nacvičovali
nejmladších krasojezdců zaslouží ocenění.
jak nové prvky, tak byla na pořadu i fyzická příprava. Také jsme byli na zimním třídenním soustředění na Klínovci kde
u dětí rozvijíme i jiné pohybové aktivity. Taková soustředění jsou přínosem pro krasojízdu
i pro jednotlivé závodníky. Oddíl krasojízdy TJ Favorit měl úspěšnou sezonu 2018. Adam
Pokorný vybojoval titul mistra ČR v kategorii žáků a Tobiáš Vejchoda obsadil 9. místo.
Adam Pokorný bohužel tímto výsledkem ukončil slibnou krasojezdeckou kariéru a dal
přednost fotbalu ve Spartě Brno. Novým žákem je Kryštof Nečas a je naděje, že máme
dalšího dobrého člena oddílu v jehož možnostech by mohla být výkonnost odpovídající
medailovému umístění. Naše žačky se v těžší konkurenci neprobojovaly do mistrovství
ČR, ale dotahují se na přední místa a prosazují se v Českém poháru. Věřím, že v roce
2019 se našim nadějím podaří umístění dále zlepšovat. Jsme si vědomi, že výraznějšího
zlepšení lze dosáhnout pouze vytrvalým úsilím v přípravě. Podporujeme týmové pojetí, kamarádství a zdravou soutěživost. Krasojízda je o tom, naučit se jezdit na kole úplně jinak.
Arnošt Pokorný
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Sportovní akce TJ Favorit Brno – 2019
1. 1.

NOVOROČNÍ JÍZDA – start v 10 hod. na náměstí Svobody

16. 2.

EXTRALIGA V KOLOVÉ – tělocvična na velodromu

31. 3.

 ELKÁ BÍTEŠ–BRNO–VELKÁ BÍTEŠ (42. ročník), úvodní závod Škoda
V
Cupu 2019 – Český pohár na silnici, koná se pod záštitou starosty Velké
Bíteše Ing. Milana Vlčka

7. 4. 	ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE A ŽEN NA SILNICI – ZBRASLAV
04–07

BRNĚNSKÝ POHÁR NA DRÁZE A KRAJSKÝ PŘEBOR – seriál závodů

3.–5. 5.	ZÁVOD MÍRU NEJMLADŠÍCH – JEVÍČKO (43. ročník), mezinárodní silniční etapový závod kadetů (spolupráce TJ CK Jevíčko a TJ Favorit Brno)
7.–8. 5.

MADISON DAYS – bodovací závod dvojic v kategoriích mládeže, velodrom

24.–26. 5.	500 + 1 KOLO (52. ročník) – mezinárodní etapový závod pro kategorie Elite,
U23 a vybrané juniory. Současně se konají závody na 300+1 juniorů, 220+1
kadetů a 130+1 žáků – velodrom
15.–16. 6.

 RAND PRIX BRNO (UCI) mezinárodní závody v dráhových disciplinách,
G
pořádá DUKLA Brno ve spolupráci s TJ Favorit Brno, velodrom

20.–22. 6.

MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINTERSKÝCH DISCIPLÍNÁCH, velodrom

29.–30. 6.

MISTROVSTVÍ ČR jednotlivců a družstev BMX, trať v Komárově

15. 8.

TURNÉ ČTYŘ DRAH – 4. díl velodrom Brno

12. 9. 	GRAND PRIX FAVORIT BRNO (UCI) – mezinárodní omniový závod na velodromu
13. 9.

 ELKÁ CENA FAVORITU BRNO – PŘILBA MORAVY – tradiční meziV
národní bodovací závod na 50 km, kategorie Elite, U23 a vybraní junioři,
na kratších tratích se utkají junioři, kadeti a žáci – velodrom

09–12 	CYKLOKROSOVÉ STŘEDY – seriál závodů – Brněnský pohár a Krajský
přebor

Velodrom Brno 2019
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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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:

METROSTAV a.s.
DOPRAVNÍ STAVBY BRNO s.r.o.
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
Městská část Brno-střed
Městský úřad Velká Bíteš
Obecní úřad ve Zbraslavi
•
Pekařství KESI
BS MORAVA spol. s r.o.
R&B MĚDÍLEK spol. s r.o.
CYKLOŠVEC s.r.o.
Restaurace „U RAUŠŮ“
INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO, spol. s r.o.
SOCO CZ s.r.o.
JEŘÁBKOVA PEKÁRNA
SUNINVENT
KUČERA a spol.
Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o.
KVĚTINY Bohuslava BUČKOVÁ
Jiří ZIMOVČÁK
KVĚTINY Bohumila DRLÍČKOVÁ
•
Statutární město Brno významně 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.
STEVENS
R&B MĚDÍLEK spol. s r. o.
SÝKORA SPORTSWEAR s.r.o.
TUFO s.r.o.
MAXCURSOR.CZ
CELITA
OPPORTUNITY, spol. s r. o.

