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Brněnské přehlídky duhových trikotů
V činnosti Tělovýchovné jednoty Favorit Brno patří převážně

pozornost rychlostní cyklistice a jsem rád, že jak pokud jde
o výkony našich závodníků, tak i v pořadatelské aktivitě se
máme čím pochlubit. Potěšitelné jsou zejména výsledky
v kategorii U23, kde mladí závodníci často měří úspěšně síly
s elitními soupeři, což je pro jejich motivaci i výkonnostní růst
jistě ta nejlepší cesta a každé umístění na stupních vítězů má
velkou cenu. Uznání patří rovněž středisku mládeže na dráze
i na silnici s přáním, aby se dále dařilo získávat chlapce a děv-
čata pro cyklistiku a zasvěcovat je do tajů tohoto krásného
sportu. Tradičně příznivá je i bilance bikrosu včetně měření sil
v mezinárodním měřítku. U této i u dalších disciplin nelze pře-

hlédnout mimořádné úspěchy řady našich odchovanců ve světových soutěžích.
V současnosti se zaslouženě do popřední zájmu dostala kolová, jednak díky pro-

sincovému finálovému turnaji Světového poháru a nyní už také naplno probíhají pří-
pravy na listopadové mistrovství světa v sálové cyklistice. Je poctou pro naši tělový-
chovnou jednotu, že jí byla po delším čase opět svěřena pořadatelská role dvou tak
významných akcí. 

K vyvrcholení Světového poháru v kolové jsme v závěru loňského roku vybrali
moderní sportovní halu v komplexu univerzitního kampusu v Bohunicích a tato volba
se u účastníků i hostů a diváků setkala s příznivým ohlasem. V jediném dnu, ve sku-
tečnosti během dvanácti hodin, bylo třeba zvládnout nahuštěný program s 27 zápasy.
Hráči i s doprovodem ocenili, že měli kromě celkového komfortu pohodlné zázemí
v těsné blízkosti hrací plochy.

Finále Světového poháru pořádala naše tělovýchovná jednota současně jako 46.
ročník Turnaje mistrů světa a v bohaté tradici této soutěže tentokrát už samotná star-
tovní listina s deseti majiteli duhových trikotů dávala záruku vysoké sportovní úrovně
turnaje a skutečnost veškerá očekávání ještě překonala. Stačí dodat, že čerství mistři
světa se v Brně museli spokojit s třetím místem a dalších šest šampionů se na stupně
vítězů neprobojovalo. Naše dvojice Pavel Šmíd s Petrem Skotákem se za předvedené
výkony i výsledky nemusela stydět, bilance s dvěma výhrami, jednou porážkou a dvě-
ma remízami však v této výkonnostně i početně mimořádně zdatné konkurenci stačila
jen na sedmé místo. 

Finálovému turnaji Světového poháru předcházelo listopadové mistrovství světa
v sálové cyklistice v Basileji. Zde jsme převzali pořadatelskou štafetu a podali základ-
ní informace o letošním šampionátu, který se uskuteční v městské sportovní hale
v Králově Poli s kapacitou hlediště pro tři tisíce diváků a navíc s výhodou přilehlého
druhého sálu, který už hostil řadu světových soutěží a také MS v sálové cyklistice 1977
a 1991. Potěšil nás zájem zejména německých, rakouských a švýcarských příznivců
tohoto sportu o Brno a doufáme, že podobně tomu bude také u našich diváků. Šam-
pionát bude jednou z nejvýznamnějších událostí letošního brněnského i českého spor-
tu a společnou snahou musí být učinit vše pro zdárný průběh a úspěšnou sportovní
bilanci českých reprezentantů v třídenních bojích.

Pavel Havránek
předseda TJ Favorit Brno
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Sportovní akce TJ Favorit Brno – 2014
1. 1. Novoroční jízda 
5. 4. Velká cena hotelu Voroněž, Brno–Velká Bíteš–Brno, 32. ročník,

úvodní závod Českého poháru silničářů
13. 4. Český pohár mládeže na silnici – Zbraslav 
duben–září Brněnský pohár na dráze – seriál závodů, velodrom
8.–11. 5. Závod míru nejmladších – Jevíčko, 38. ročník

16.–18. 5. 47. ročník mezinárodního etapového závodu na 500+1 kolo, startují všech-
ny kategorie, velodrom

14. a 15. 6. Velká cena ve sprintu o Pohár hejtmana Jihomoravského kraje (spolupráce
s Duklou Brno), velodrom

19. 8. Turné čtyř drah – 3. kolo, velodrom
19. 9. Přilba Moravy – mezinárodní bodovací závod, velodrom 
21.–23. 11. Mistrovství světa v sálové cyklistice, městský sportovní areál v Králově

Poli, Vodova ul.

Společenské akce na velodromu
8. 6. Koncert – Iron Maiden

18. 6. Koncert – Bryan Adams
24. 6. Empík – dopravní prevence MP Brno
27. 9. MSVP všech plemen
24. 10. Klubová evropská výstava psů (speciál)

Sportovní akce a činnost TJ Favorit Brno
se uskutečňují za podpory statutárního města Brna.
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Čerství šampioni zachránili v Brně alespoň bronz
V listopadu mistrovství světa a v prosinci finále Světového poháru. Kolová si své vrcho-

ly schovává na závěr roku a zdá se, že diváci si takové hody dovedou jaksepatří vychut-
nat. Basilej a Brno. Švýcarští mistři světa z roku 2012 Dominik Planzer a Roman
Schneider tehdy zazářili v něměckém Aschaffenburgu a na domácí obhajobu se určitě
těšili, ale v Basileji se v loňském roce radovali Rakušané Patrick Schnetzer s Markusem
Bröllem. A ti se zase dva týdny poté v brněnském finále Světového poháru museli spo-
kojit s třetím místem za vítězi Romanem Schneiderem a Dominikem Planzerem ze švý-
carského Altdorfu a svými klubovými kolegy Simonem Königem a Florianem Fischerem
z Höchstu. 

Pořadatelé finále SP
z Favoritu Brno přivítali
vloni v prosinci ve spor-
tovní hale univerzitního
kampusu vítěze posled-
ních pěti světových šam-
pionátů a nechyběli samo-
zřejmě ani mistři světa
z roku 2004 Pavel Šmíd
a Petr Skoták. V mimořád-
ně kvalitní konkurenci se
žádný z týmů neubránil
alespoň jedné porážce.
Platilo to tedy také o čer-
stvých mistrech světa
Schnetzerovi a M. Bröllovi,
kteří ve skupině jen remi-
zovali s bratry Koppovými
z německého Obernfeldu
3:3 a v semifinále prohráli
s pozdějšími vítězi brněn-

Kompletní sestava účastníků prosincového finále SP v Brně s rekordním počtem deseti mistrů světa

Vítězové Světového poháru v kolové 2013 Roman Schneider
a Dominik Planzer ze švýcarského Altdorfu se v bohunické univer-
zitní sportovní hale dokázali prosadit v mimořádné a se všemi dosa-
vadními turnaji nesrovnatelně kvalitní konkurenci
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ského  turnaje R. Schneiderem a Planzerem 4:6. Třetí místo pak zachránili výhrou 5:3 nad
Obernfeldem. 

Klopýtnutí favoritů není v pohárových soubojích žádnou zvláštností, přitom každá ztrá-
ta může znamenat konec vyhlídek na úspěch. Tentokrát to platilo také o Pavlu Šmídovi
a Petru Skotákovi, kteří podlehli Altdorfu 2:6, remizovali s Höchstem II 4:4, s Dornbirnem
3:3 a ve velmi vydařeném střetnutí porazili Gärtringen 7:2. Tato bilance stačila ve skupi-
ně pouze na 4. místo a z něho vyplývající zápas o konečné 7. místo. V něm Brňané zdo-
lali švýcarský Mosnang 6:5. Pavel Kepák s Jiřím Bohmem obsadili 10. místo.

Díky umístění týmů z Höchstu na 2. a 3. místě Rakušané alespoň napodobili předchá-
zející finále SP v německém Sangerhausenu, kde senzačně obsadli všechny tři stupně
vítězů a znovu tak potvrdili vzestup rakouské kolové. A právě na tom, jak německá a švý-
carská kolová vyšla předloni v bojích o místa na stupních vítězů naprázdno vyniká zvlášt-
nost i přednost pohárového systému. 

Favorit v závěru minulého roku úspěšně organizoval kvalitní a strhující přehlídku kolo-
vé a před sebou má úkol v mnoha směrech náročnější. V sázce budou duhové trikoty se
svým nenapodobitelným kouzlem. Jde o šampionát s dlouhou a bohatou tradicí, který
se do Brna vrací po 23 letech. Proti minulosti nabízí krasojízda také závod čtveřic.
V kolové se od odchodu Pospíšilů v roce 1988 žádnému páru dosažení podobně dlou-
hé zlaté série nedaří. Od roku 2000 se Němci radovali šestkrát, Češi a Švýcaři třikrát
a Rakušané dvakrát. Ti sbírali 16 let jen stříbro a bronz, aby teď dávali najevo, že přišel
jejich čas. Třídenní program v brněnské městské hale slibuje nádherné bitvy. Věřme, že
i s občasnou medailovou radostí domácích účastníků.

Naše výkony mají stoupající tendenci,
 neskrývá spokojenost trenér František Trkal 

Silniční tým mužů Favoritu Brno U23 dosáhl pod vedením trenéra Františka Trkala
v roce 2013 řady výborných výsledků včetně vítězství v Českém poháru kategorie
U23. „Ve Favoritu jsem třetí rok a výkony kluků mají pořád stoupající tendenci. Pracoval
jsem s mladým týmem, ale bylo vidět, že kluci tvrdě makali a dostavily se i výsledky,“
neskrývá spokojenost František Trkal. 

Za velký úspěch považuji vítězství Petra Hampla v Českém poháru U23. Vedl od prv-
ního závodu osmičlenného seriálu a dres lídra ani jednou neztratil. Za mého působení ve

Ve Velké ceně hotelu Voroněž Brno–Velká Bíteš–Brno obsa-
dili stupně vítězů v kategorii U23 cyklisté Favoritu Brno

Petr Hampl (uprostřed), vítěz Českého
poháru v kategorii U23



Favoritu je to poprvé, co jsme Český pohár vyhráli. Navíc jsme skončili celkově třetí mezi
týmy za Duklou Praha a Bauknechtem Author, což je rovněž velmi dobrý výsledek.
Povedla se nám prestižní klasika Velká cena hotelu Voroněž na trati Brno–Velká
Bíteš–Brno, kde jsme ve třiadvacítce obsadili první tři místa. Turek a Kukrle vybojovali
stříbro na mistrovství republiky v časovce dvojic a k absolutní spokojenosti chybí snad
jen lepší výsledky na mistrovství světa či Evropy. Pořád máme na čem pracovat.“

Trenérovo detailní hodnocení šestičlenného týmu mužů vyznívá následovně:

Daniel Turek 
Jednoznačný lídr týmu. Jsem rád, že u nás zůstal a navázal na svou prv-

ní sezonu ve Favoritu. S ním má tým daleko větší sebevědomí, Dan dokáže
kluky správně zpacifikovat. Měl dobrou výkonnost během celé sezony,
dostal se do reprezentace na mistrovství světa i Evropy. Obsadil konečné

čtvrté místo v Českém poháru U23, skončil desátý na Světovém poháru U23 v Polsku,
byl čtvrtý na Lidicích a devátý na Vysočině. Navíc se dokázal prosadit i na dráze. Obsadil
sedmou příčku na Přilbě Moravy a připsal si 3. místo v jedné z etap závodu 500+1 kolo. 

Petr Hampl 
Udělal obrovský výkonnostní skok, hodně vyzrál. Po celou sezonu si

udržoval vysoký standard. Vyhrál Český pohár U23, první byl ve Velké
Bíteši, druhý v Jevíčku. Startoval na mistrovství Evropy. Další opora naše-
ho týmu. 
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Tým Favoritu (vpravo) po boku elitních soupeřů při vyhlašování výsledků Českého poháru 2013



Michael Kukrle 
Nováček, který dosud jezdil v juniorech. Zvykal si na vyšší kategorii, ale

už na začátku sezony skončil třetí na Bíteši, což byl obrovský úspěch. Líbil
se mi jeho přístup. Úžasně na sobě makal, zhubnul, druhá půlka sezony
byla v jeho podání výborná. V jejím závěru získal s Turkem stříbro na mist-

rovství republiky v časovce dvojic. 

Dominik Chlupáč 
Výborný vrchař, ale ambice, které jsem do něj vkládal, úplně nenaplnil.

Čekal jsem od něj trošku víc, i když byl třeba nejlepší z našich závodníků
na mistrovství republiky. Jeho sedmé místo v závodě jednotlivců a deváté
v časovce bylo hodně dobré. Pracuje spolehlivě, ale v závodě to často
neumí tak prodat. Přesto věřím, že letos bude naší velkou oporou a všem

ukáže, že sem právem patří. 

Milan Záleský 
Oproti loňsku udělal ohromný kus práce. Jeho výkonnost se zlepšila

o nějakých čtyřicet procent. Samozřejmě se nevyhnul výkyvům, ale pracu-
je tvrdě a dokáže se neskutečně obětovat pro tým. Jsem s ním velice spo-
kojen. 

Jakub Ehrenberger 
Jediný starší závodník nad kategorii U23. Jeho výkonnost hodně ovlivni-

ly zdravotní problémy. Kvůli infekčnímu onemocnění byl mimo dva měsíce
a návraty jsou pak vždy hodně těžké. Když byl v pořádku, týmu pomohl.

Do sezony 2014 jde Favorit Brno v kategorii U23 se sedmi závodníky. Z nich čtyři jsou
z loňské sestavy. Jsou to Daniel Turek, Petr Hampl, Dominik Chlupáč a Michael Kukrle.
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Družstvo TJ Favorit
Brno s trenérem
Františkem Trkalem
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Pavel Šmíd a Petr Skoták mají laťku stále vysoko
Mistři světa v kolové z roku 2004 Pavel Šmíd a Petr Skoták si i v loňském roce udrže-

li pozice českých „jedniček“ jak v extralize, tak i v Českém poháru. Na mistrovství světa
v Basileji obsadili čtvrté místo a v brněnském prosincovém finále Světového poháru byli
sedmí. V obou těchto vrcholných soutěžích jim k medailovému umístění chyběl krůček.
Letos by se opět doma rádi pokusili bilanci posledních sezon vylepšit, napřed však bude
třeba si účast na MS vybojovat. 

Mistři ČR, vítězové Českého poháru a účastníci MS i finále Světového poháru Pavel Šmíd a Petr Skoták

Novými tvářemi jsou odchovanci Favoritu Michal Schlegel a Dominik Neuman, kteří při-
cházejí z týmu juniorů, a také Adam Sekanina. Ten závodil pod hlavičkou Moravec
Benešov, ale spadal do Sportovního centra mládeže Brno.  

„Michal Schlegel je jedním z nejlepších juniorů v republice. Je dvojnásobným domá-
cím šampionem z časovky jednotlivců i dvojic, reprezentant. Výborný časovkář a tempař,
který přejede i kopce,“ charakterizuje první posilu František Trkal a ke dvěma zbývajícím
no váčkům dodává: „Dominik Neuman by měl prvním rokem hlavně sbírat zkušenosti,
v čemž mu tým určitě pomůže. Adam Sekanina jezdil v minulé sezoně i horská kola, ale
pozoruji ho už delší dobu a jsem moc rád, že se nám ho podařilo získat. Je to podobný
typ jako Schlegel, má dobrý pohyb v balíku. Doufám, že se mladí závodníci rychle roz-
koukají a budou platnými členy týmu. Přechod o kategorii výš není nikdy jednoduchý, ale
věřím, že se s tím kluci poperou. Nebude na nich ležet tíha odpovědnosti a od těch star-
ších se budou v první řadě učit. Přesto jsem přesvědčen, že letos budeme ještě silnější
než dosud. S doplněním týmu jsem spokojen.“ 



10

Větší část aktivních členů oddílu se řadí do kategorie Elite, početné zastoupení má
oddíl v oblastních soutěžích.

V extralize jsou to Favorit I (Pavel Šmíd – Petr Skoták) a Favorit Brno II (Jiří Bohm –
Pavel Kepák).

Druhá liga: Favorit III (Marek Krejčí – Robert Rizman) a Favorit Brno IV (Břetislav
Kotulán – David Burda).

Oblastní přebor: Favorit V (Ladislav Macek – Ladislav Kubiš), Favorit VI (Miroslav
Berger ml. – Robert Loskot) a Favorit Brno VII (Tomáš Richtig – Dalibor Rožník). 

Žáci Jakub Duda a Michal Fryčar (náhradník Roman Štoss) ve finále mistrovství ČR
obsadili 5. místo a ve finále Českého poháru byli čtvrtí.

Dvojice juniorů Patrik Krejčí – Michal Fryčar obsadila v nominačním turnaji o postup do
finále 9. místo. V sezoně 2014 bude mít Favorit dvě juniorská družstva ve složení Patrik
Krejčí – Michal Fryčar a Tomáš Fryčar – Roman Štoss. Náhradníkem je Jakub Duda.

Hráči Favoritu Brno Miroslav Kratochvíl a Miroslav Berger se zapsali do historie kolo-
vé především vybojováním titulu mistrů světa v roce 1989, kdy bezprostředně navázali
na zlatou éru Jindřicha a Jana Pospíšilových. Úspěšných turnajů s umístěním na stup-
ních vítězů absolvovali dlouhou řadu. Mirek Berger má dokonce ve sbírce i druhý duho-
vý trikot za světový titul získaný po boku Jiřího Hrdličky v roce 2003. Oba Mirkové zůstá-
vají kolové věrni i po ukončení aktivní činnosti. Kratochvíl je uznávaným mezinárodním
rozhodčím, za sebou už má i vystoupení na mistrovství světa a ve Světovém poháru.
Berger především předává mladým hráčům své bohaté zkušenosti a to jak teoreticky, tak
stále i přímo na hřišti.

Hráči oddílu se v loňském roce účastnili 45 turnajů doma i v zahraničí. Oddíl se svými
40 členy připravil 7 turnajů.

Junioři Favoritu – zleva Roman Štoss, Tomáš Fryčar, Patrik Krejčí a Michal Fryčar
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Jezdcům oddílu BMX se dařilo doma i v zahraničí
Bikrosový oddíl Favoritu Brno se v roce 2013 pravidelně účastnil závodů Českomorav-

ského poháru, v kategoriích 6–17 let, kategorie Cruiser a Elite. Téměř v každém závodě
jsme měli své zástupce mezi nejlepšími.

V celkovém pořadí dosáhl nejlepšího výsledku v kategorii Boys 8 Michal Hrazdíra, který
se umístil na 3. místě a David Karásek na 16. místě. V kategorii Cruiser byl Robert Boček
šestý. Kategorie 17+ měla dva naše zástupce, kteří po vydařeném úvodu sezony (stupně
vítězů) obsadili nakonec 9. místo – Radim Kvaček a 13. místo Ondra Plaček. 

V prestižní kategorii Elite dosáhl Robert Šimeček v jednotlivých závodech na začátku
sezony na skvělé 2. a 6. místo, sezonu však kvůli zranění nedokončil a bylo z toho celkové
19. místo, Adam Mazánek bral 23. místo.

Koncem dubna se v Pardubicích konal závod ME, kde v kategorii Cruiser 30/39 dosáhl
Robert Boček na 2. místo, Robert Šimeček byl 3. v kategorii 25/29 a Michal Hrazdíra byl
v B7 pátý.

Vyvrcholením sezony bylo mistrovství České republiky jednotlivců v Uničově. V kategorii
Boys 7 Michal Hrazdíra zvítězil a taktéž v kategorii Cruiser obsadil Robert Boček první mís-
to. V cruiserech jel i Miloš Hort, který si pádem ve finále přivodil zranění levé ruky, následo-
vala operace a konec sezony. Kategorie B8 David Karásek 16. místo, kat 17+ Ondra Plaček
4. místo. V nejprestižnější kategorii Elite vybojoval Tomáš Haluza krásné 5. místo. Pro zra-
nění nemohl reprezentovat Robert Šimeček v Elite a ani v kategorii 17+ Radim Kvaček. 

Pod vedením paní Šaldové pokračuje výchova nových jezdců a také se dále upravuje
a dokončuje areál BMX v Komárově. Pořádali jsme i dva volné závody pro nově příchozí.
V tomto směru bychom chtěli pokračovat i v následujících letech. Letos se oddíl musí obe-
jít bez Michala Hrazdíry, který přešel do jiného klubu.

Všem současným i novým závodníkům přejeme skvělou další sezonu.

Jezdci oddílu BMX s trofejemi.
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Tělovýchovná jednota FAVORIT BRNO

byla pověřena uspořádáním

MISTROVSTVÍ SVĚTA
V SÁLOVÉ CYKLISTICE 2014

Uskuteční se ve dnech 21.–23. listopadu 2014
v Městské sportovní hale v Králově Poli, Vodova/Srbská ul. 
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Cesta od základních dovedností ke stupňům vítězů
je dlouhá, a tím vyšší je cena každého úspěchu

Sezona 2013 byla pro cyklisty ze Sportovního centra mládeže v Brně opět velmi nabitá.
Základ vždy tvoří závodníci TJ Favoritu Brno, kteří jsou doplňování nadějnými cyklisty
z Kyjova, Benešova, Blanska a ze Znojma. 

Skupinu nejmladších už rok vede Jiří Pavlíček. Jeho úkolem je získat pro tento krásný sport
co největší počet dětí a naučit je základním cyklistickým dovednostem. Přípravka se schází
dvakrát týdně a zábavnou formou trénuje v tělocvičně TJ a podniká cyklovýlety do brněn-
ského okolí. V uplynulém roce se pravidelně scházelo 6-8 dětí a na některých již bylo vidět,
že je cyklistika velmi baví a těší se mezi závodníky. Jakmile děti dorostou do žákovských kate-
gorií, převezme si je Jiří Dofek a začíná první opravdu cyklistická příprava. Skupina žáků již
trénuje 5x týdně a absolvuje kompletní program Českého poháru na silnici a na dráze.
Doplňkově se naši žáci zúčastňují i MTB závodů, cyklokrosů, běžeckých soutěží a dalších
sportovních aktivit, které mají pozitivní dopad na jejich všestranný rozvoj. Zahajovací sou-
středění žáků se uskutečnilo na Vysočině v termínu podzimních prázdnin, další tréninkové
kempy byly již společné se staršími závodníky. Skupina kadetů a juniorů se připravuje pod
vedením Lukáše Petra, který je současně vedoucím trenérem sportovního centra. Tito, již zku-
šenější závodníci zahajovali svou přípravu ve stejném termínu jako žáci a za místo byly zvo-
leny Letovice pro snadnou dostupnost z Brna na kole a vhodné prostředí pro turistiku, výlety
do okolí a přípravu v tělocvičně. Podzimní soustředění je vždy úvodem do zimní přípravy,
začínáme si zvykat po období odpočinku opět na pravidelnou zátěž a navíc se každoročně
trochu obmění kádr závodníků, lze tedy tuto akci brát i jako seznamovací pro týmové nováč-
ky. Další program je už společný, začátkem roku absolvovali všichni závodníci testy pro zjiš-
tění jejich zdravotního a funkčního stavu, následně jsme odjeli na zimní tréninkový kemp do
Krkonoš, kde se sešlo celé SCM Brno včetně vybraného družstva mužů U23. 

Zimní soustředění považuji za jeden z nejdůležitějších tréninkových mikrocyklů z pohle-
du vrcholu přípravného období obecné tréninkové zátěže a soudržnosti celého týmu, kde
mladší závodníci mají ideální příležitost se mnohé naučit od těch starších a zkušenějších.
Ještě před prvními závody jsme absolvovali tréninkový kemp na kole, žáci, kadeti a děv-
čata jezdí pravidelně do Lanžhota, kde v závěru soustředění mají v programu první start na
kole v rámci přípravného závodu v Hlohovci.

Skupina juniorů si pro své jarní soustředění vybrala krásné město Poreč v Chorvatsku.
Každoroční najíždění kilometrů s juniorskou reprezentací je pro mnohé naše závodníky
obrovská zkušenost. V druhé polovině soustředění jezdíme už měřené úseky a tím získá-
me obrázek o tom, jak kvalitně jsme se přes zimu připravili. Po návratu ze soustředění již
začala pestrá závodní sezona, proto jsme se sešli na společném soustředění už jen jednou
a to při závěrečné přípravě před mistrovství České republiky v dráhových disciplínách. 

V celkovém součtu vybojovali závodníci SCM Brno přes 20 medailí v mistrovských sou-
těžích, vyhráli přebory center mládeže a po celou sezonu se zúčastňovali závodů v nej-
větším počtu závodníků, což je perspektivní do budoucna.

Žáci
Naše nejmladší závodnická kategorie čítala 10 nadějných chlapců a jedno děvče.

Překvapením pro celé startovní pole včetně trenérů byla účast Richarda Holce na mistrov-
ství ČR. Závodník žijící a připravující se v Kalifornii zcela zaskočil papírové favority a z šes-
ti startů v horské, dráhové a silniční cyklistice získal čtyři tituly mistra České republiky, jed-
no stříbro a jeden bronz. Stal se tak jednoznačně nejvšestrannějším cyklistou v republice. 
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Dle očekávání se také velmi dařilo Dušanu Vavrekovi. Jeho sbírka pěti dráhových medailí
a zlaté medaile z časovky dvojic společně s Holcem je úctyhodná bilance. Naplno se v Du -
šanovi začínají projevovat rychlostní schopnosti a v budoucnu se bude specializovat na sprint. 

Nadějný vrchař Jiří Dofek zářil na mezinárodním etapovém závodě v Lanškrouně, kdy do
poslední chvíle bojoval o trikot pro nejlepšího prvoročáka. Nakonec se musel sklonit pouze
před rakouským závodníkem.

Mladí favoriťáci se neztratili ani v zahraničí, když ve složení Vavrek, Dofek, Adam Dostál
doplněni o závodníka z Prostějova zajeli výborně týmovou časovku na největším závodě pro
žáčky s názvem Kids Tour v Německu a porazili i výběr České republiky. Velký pokrok udě-
lili i nováčci Edi Ajvazi, Jan Fišer, Marek Dolníček, Jakub Michal i David Jindra. Tyto kluky
však stále čeká obrovský kus práce.

Jedinou žákyní hájící naše barvy byla Eliška Albrechtová, jenž se po celou sezonu snaži-
la naučit všem cyklistickým dovednostem včetně častých pádů. I Eliška udělala velký
výkonnostní skok a nadále bude hájit barvy v Dukle Brno. 

Kadeti
Družstvo kadetů čítalo 7 kluků a 2 děvčata. První opravdovou prověrkou je Závod míru

nejmladších v Jevíčku, kde se v dobrém světle předvedli Robert Lafuntál a Jakub
Dubovský. Oba se dokázali prosadit do dvacítky nejlepších v etapách i v celkovém hod-
nocení. Vrcholem sezony je vždy národní mistrovství. Dráhové se konalo v červnu
v Prostějově a zde se nejvíce prosazoval Jakub Dubovský současně s Jakubem
Dvořákem. O týden později při silničním mistrovství dosáhlo družstvo kadetů na bronzo-
vou medaili ve složení Jan Grunt, Robert Lafuntál, Matěj Kotouček (MRX Brořitov) a hos-
tující závodník Vývoda z Hranic na Moravě. Smolným okamžikem této jízdy byl pád Grunta.
Zlomená klíční kost ho vyřadila po zbytek sezony. Matěj Kotouček je letos jednou z posil
Favoritu. Ve druhé polovině sezony měli naši nejlepší kadeti možnost se srovnat s nejlep-
šími závodníky z Evropy této věkové kategorie na závode Radjugendtour v Rakousku.
Ostudu jsme určitě neudělali, prosazovali se především Lafuntál a Kotouček. Posledním
velkým závodem byla Cena Slovenska, kde se naši kadeti v konkurenci 8 států juniorské-
ho pelotonu pohybovali kolem 20. místa a v hodnocení mladíků dokončili tento náročný
a krásný etapový závod na 4., 5., a 6.místě Kotouček, Dubovský a Lafuntál. 

Mladí cyklisté TJ Favorit s trenérem Lukášem Petrem
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Družstvo kadetů mimo zmíněných doplňovali David Vostrejž, jenž v závěru sezony udě-
lal obrovský výkonnostní skok, zatímco Vojtěch Pitelka a Daniel Hostaša díky své nepravi-
delné účasti na závodech výkonnostně stagnovali.

Skvěle si vedla naše dvě děvčata. Tereza Neumanová a Natálie Šrůtková patří mezi nej-
užší špičku v České republice a vzhledem k tomu, že obě dvě nakukují i do mezinárodní-
ho pelotonu, věřím, že se velmi brzy prosadí i tam. Tereza Neumanová byla úspěšná pře-
devším na dráhovém mistrovství České republiky. Sbírka pěti medailí, z toho čtyř
stříbrných je úctyhodná. Titul mistryně ČR ji stále uniká, ale vzhledem k tomu, že mezi
kadetkami nadále zůstává, věřím, že si to ještě vynahradí. 

Natálie Šrůtková měla značné zdravotní problémy, ale ani ty ji nezabránily zisku několi-
ka medailí na dráze, především pak titulu mistryně ČR v závodě na 500m v kategorii juni-
orek, neboť závěrečnou část sezony dojížděla o kategorii výš. Natálie se dále bude speci-
alizovat na dráhové disciplíny v Dukle Brno. 

Junioři
V nejprestižnější mládežnické kategorii reprezentovalo Favorit Brno šest závodníků

a jedna závodnice. Nejlepšího výsledku dosáhl Michal Schlegel, kterému se podařilo obhá-
jit juniorský titul národního šampiona v časovce jednotlivců a tím prodloužil neporazitelnost
Favoritu Brno v této prestižní disciplíně na čtyři roky. Michalovi se dařilo i na etapovém
závodě Regionem Orlicka. I zde se závodníkům Favoritu nebývale daří a z posledních čtyř
ročníků jsme zvítězili třikrát. Michal využil dokonale znalost tratě a v poslední etapě rozho-
dl celý závod ve svůj prospěch. Neméně úspěšný byl i na juniorském mistrovství světa
v Itálii, kde se pustil do odvážného úniku s několika dalšími soupeři a ke konci kroužil na
špici celého startovního pole osamocen několik desítek kilometrů. V předposledním okru-
hu byl však dostižen a závod dokončil v hloubi startovního pole. Ke konci sezony obhájil
titul mistra České republiky v časovce dvojic společně s Adamem Sekaninou hájícím bar-
vy Moravce Benešova. Adam do nové sezony přestupuje do vybraného družstva Favoritu
Brno U23, takže i on se stane jedním z námi podporovaných závodníků. 

Výjimečných výsledků dosáhli i další junioři, Pavel Gruber vyhrál závod Českého pohá-
ru v Kyjově, reprezentoval na mnoha zahraničních akcích a jistě bude patřit dál k oporám
týmu. Parádní i současně velmi smolnou sezonu absolvoval Dominik Neuman. Do prvních
závodů vlítl jako vítr a několik pódiových umístění ho vyneslo do čela Českého poháru po
šesti závodech. Tím si zasloužil místo v reprezentačním výběru České republiky s možností
startu na světových pohárech. Smůla se na Dominika začala lepit na mistrovství České
republiky. Pět čtvrtých míst bez jediné medaile dokazovalo, že Dominik je dobře připraven,
chyběl vždy ale kousek k tomu, aby mohl vystoupat na „bednu“ určenou třem nejlepším. 

Zvláště v časovkách se prosazoval Vít Schmidt, jeho výsledky na silnici byly spíše prů-
měrné, ale s příchodem nové sezony můžeme od Vítka čekat útok na medaili v časovce
jednotlivců. Kryštof Středa v sezoně více marodil než závodil a stále na něj měl negativní
dopad těžký pád z předchozí sezony. Nyní je však stoprocentně zdráv a pilně se připravu-
je. Jiří Jašek závodil prvním rokem a blýskl se pěknými výkony, na nejlepší to nestačilo
a je velká škoda, že talentovaný kluk z kategorie juniorů již odrostl.

I mezi juniorkami jsme měli zástupkyni, sice jedinou, ale zato výbornou. Anna
Hovořáková pravidelně objížděla Český pohár, dostala se bezpečně do čela této soutěže
a v závěru už jen kontrolovala svoje vítězství. K tomu ji pomohla spousta pódiových umís-
tění a stabilní výkonnost celý rok. Vrcholem lze jistě považovat její start na mistrovství
Evropy v silniční cyklistice. Vzhledem k tomu, že Anna bude i letos závodit v kategorii juni-
orek, věřím, že TJ Favorit Brno i celé SCM Brno bude i nadále na předních pozicích. 

Mgr. Lukáš Petr, TJ Favorit Brno, vedoucí trenér SCM Brno 
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Na kolech po Ukrajině 
V červnu loňského roku vyjela skupina členů oddílu cykloturistiky a MTB TJ Favorit

Brno na Ukrajinu, do Zakarpatské a Lvovské oblasti, a to klasickým způsobem – s koly
vybavenými nosiči a naloženými všemi zavazadly s sebou, tedy takzvaně „na těžko“. 

Cíl jízdy byl jednoduchý – měli namířeno do krajů do kterých (zatím!) nejezdí zájezdy.
Život v tamních drsných horách, dosud nepostižených masovým turismem, totiž plyne
svým přirozeným způsobem, který s tím naším konzumním nemá pranic společného. 

Při zdolávání horských hřebenů tak měli účastníci možnost obdivovat nejenom krás-
nou přírodu, ale i prosté vesničky a osady zapadlé v koutech hor, kde jako by se zasta-
vil čas. 

Cesta s naloženými bicykly byla fyzicky náročná, přejezd některých polonin znamenal
nejen vytlačit kola po kamenité cestě nahoru, ale nezřídka i dolů. Nicméně si všichni
účastníci dovezli zpět
domů spoustu krásných
zážitků, zejména ze setká-
ní s místními lidmi, jejichž
dobrosrdečnost je všech-
ny nadchla. 

Samozřejmě, ve dnech
našeho putování bylo
v zemi ještě daleko k dra-
matickým nepokojům, kte-
ré začátkem tohoto roku
otřásly celým světem.

Josef Honz 
místopředseda oddílu  cykloturistiky

a MTB TJ Favorit Brno 

Snímky z putování členů oddílu MTB a cykloturistiky TJ Favorit po Ukrajině.
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Členové oddílu cykloturistiky a MTB v sedlech
po celý rok 
■ LEDEN 2013

Novoroční dopoledne, vyjížďka brněnských cyklistů z náměstí Svobody ke Lvu nad
Kníníčkami. Počasí už po několikátý Nový rok stejné – vlhké, zataženo, sníh v Brně tvo-
ří pouze zbytky. Od Lva jedeme po silnici zpět do Jundrova a sedíme na Piavě (protože
je tam nejvíc místa), také už po několikáté. Končíme za pozvolného stmívání, při rozjez-
du nasazujeme na kola blikačky. 

■ ÚNOR 2013
Počátkem února využíváme lehce obeschlého terénu a plusových teplot ke krátkému

výjezdu do soběšických lesů. Ale únor znamená pořád ještě sníh a sníh to znamená běž-
ky - konečně, alespoň na Vysočině. Teplota kolem nuly a tak všichni experimentují
s mazáním. Výsledky jsou střídavé a to i v čase a počtu najetých kilometrů. 

Za dva týdny napadlo něco málo nového sněhu, stopy na loukách a polích jsou vyje-
té rolbou, lesy ale sjízdné tak pro lyže kamenačky. Ujeté kilometry ale konečně stály zato. 

■ BŘEZEN 2013
Bez komentáře- první možný termín v březnu jedeme jako každý rok „Za prvním defek-

tem“ směrem k údolí Bobravy. Tentokrát ale bez defektu - nepřiznat ho by nikdo nesvedl.
Josefská vyjížďka. Šaňo ji vedl, kolik Josefů ho podpořilo, jsme ale nezjistili.

■ DUBEN 2013
Prvním dubnovým cílem je rakouská hradní zřícenina – Falkenstein. Počasí je ideální,

a ještě k tomu slyšíme první kukačku. V Rakousku nectíme vždy obecný zákaz vjezdu na
lesní cesty (kde se tam dá potom kromě cyklostezek, polních cest a silnic jezdit?)
Musíme si jejich podmínky nastudovat protože máme-li předpisy ctít nemá potom smy-
sl tam s biky vůbec jezdit). Zůstává jen silnice a asfalt, který je většinou i na okreskách
lepší než u nás doma. 

V povodí potoka Lubě na Tišnovsku hledáme druhý pilíř (nikoli penzijní reformy, ale
nedostavěného dálničního mostu na trase R 43). Stejně jako předchozí neděli opět níz-
ká účast. A jednoho z nás jsme (neuzdraveného) ještě po několika kilometrech raději
poslali zpět domů. Ale přese všechno úspěch – druhý pilíř byl nalezen! 

■ KVĚTEN 2013
Občas je nutné poznat nové terény, cesty, zkratky a pěšinky a nehnat se jen kupředu,

ale taky se trochu rozhlédnout po krajině i kouknout do mapy. Hledáme nové cestičky
v Moravském krasu. K tomu nám ještě chvílemi prší a díky nevlídnému májovému poča-
sí je venku téměř liduprázdno. 

Všechny, kromě Pepy, odradily v polovině května od putování za Pohádkou máje pře-
háňky a vytrvalý déšť. Pepu za odvahu vzdorovat dešti a nečasu čekala otevřená náruč
Šmelcovny. A možná i Helenka nebo Lenka či alespoň studánka? 

Ideální počasí, zčásti rozbité silnice, dobrá polovina lesních cest s podélnými koryty
vytvarovanými koly traktorů a lesních strojů a teď už řádně vytvrzenými, vše doplněno
velkými blátivými kalužemi, které vyschnout nestačily. Z někdy pohodlných sjezdíků se
tak při jízdě z Jevíčka na Drahanskou vrchovinu stává boj o zdraví. 
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26. 5. 2013 neděle – za Bohuslavem Reynkem do Petrkova. Už podruhé, poprvé to
bylo na podzim. Náročná trasa doplněná vzrostlou zelení a technickými úseky. 

■ ČERVEN 2013
Další oddílová klasika „Za termálními lázněmi Maďarska“ trasa zejména pro silničáře

a podchlazené cyklisty. 
Bikeři by v počínajícím létě snad nejezdili jinam než na Vysočinu. Drahanská vrchovi-

na a hranice vojenského újezdu Březina lákají také a nejsou mezi brněnskými cyklisty až
tak populární. 

■ ČERVENEC 2013
Jízda Svitavskou pahorkatinou byla konečně jednou zase cestou do „neznámých“

končin. Porovnání jízdy trénovaných s netrénovanými zde mělo jednoznačné vítěze. 

■ SRPEN 2013
Horka kolem 30 °C a dovolené značně omezily činnost oddílu. Jediná na neděli naplá-

novaná vyjížďka do západní části Žďárska byla zrušena, když se na místo srazu dostavil
pouze předseda oddílu. 

Neúnosná vedra předchozích týdnů se poněkud zmírnila a teploty byly o něco snesi-
telnější, zvlášť na Vysočině, kde kromě výškových metrů přibyl i mírný vítr. Řadoví i aktiv-
nější členové oddílu se rozjeli na dovolené a v Brně zůstalo z MTB sekce jen několik,
které se neúnavnému Vrbovi podařilo přesvědčit k cestě do přírodního parku
Bohdalovsko. 

V půli srpna pořád stejný hic. Lesní cesty zpevněny sypaným štěrkem. Dozrávají mali-
ny. Houby nerostou. Pár dožívajících louží po dávno minulé bouřce, smrky ukroucené
větrem. Restaurace U Šillerů ve Svratce. Stoupání na Karlštejn podél golfového hřiště.
Lovecký zámeček na vrcholu uzavřen a pustý. 

■ ZÁŘÍ 2013
Září znamená předzvěst konce cyklistické sezony Vyjížďka pod Pavlovské vrchy

nerozlučně spojená s ochutnávkou prvních vzorků burčáku. 
Nejezdí se ale jenom k Novým Mlýnům, ale i na sever od Brna. V Bukovince musíte do

té správné ze dvou hospod – víte, která to je? 

■ ŘÍJEN 2013
Přírodní park Třebíčsko znamená slunečno a větrno. Ve Studenci se hned za železnič-

ní tratí střídají krátká stoupání a klesání. Kamenité cesty. Pole, lesíky s borovicemi a bal-
vany. V lese vysoká tráva, pěšina vypadá jako teprve nedávno vyklučená. Ztrácíme znač-
ku a vynecháváme Častotice i Zahrádku. V Pyšeli mi běží v ústrety kotě, které se
potřebuje pomazlit. Údolí Kundelovského potoka je z větší části téměř nesjízdné
i neschůdné provedenou lesní těžbou. Budislavský zámek je v říjnu už zavřený, park pří-
stupný. Mapou slibovaný rozhled se otevírá jen k jihu. Spousty jablek, hrušek a švestek
na stromech i pod nimi. Zpevněná cesta k Hamžovu mlýnu, kterou jsem podle mapy měl
snad i za asfaltku, je samý kámen a balvan a z pevných zadních vidlic vytřásá ve sjezdu
duši. Stoupání z údolí Oslavy do Petrávče je v několika úsecích zavaleno hromadami
kamenité hlíny. Do Dolních Heřmanic dojíždíme po silnici a od rybníků už spěcháme do
Jabloňova a k obědu. Březejckým lesem je to opět nahoru a dolů a to až k silnici v Osové
Bítýšce. Do Vlkova dojíždíme už po asfaltu. 
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V půli října vystupujeme z vlaku v Prostějově. Proměnlivé počasí s padajícím listím.
Sledovat značení cyklotras ve městě vyžaduje místy stopařské schopnosti hrdinů Karla
Maye. Poprvé nevolíme přímé stoupání na vrchol jihovýchodním úbočím Velkého Kosíře,
ale sledujeme vrstevnicovou cestu vinoucí se úpatím hory. Zdobí ji cedule Vstup na sta-
veniště zakázán a hromady navezeného štěrku. Konečně jsme se dostali v Čechách pod
Kosířem k zámku a do zámeckého parku. Sbírají tu žaludy. Prudký výjezd, pro některé
zčásti výšlap, na vrchol. Nová rozhledna stojí za návštěvu, dnešní rozhled jen na mlha-
vou podzimní krajinu. Parádní sjezd po žluté značce do lázní Slatinic, přes mokré listí,
kořeny a hlíny. Několik lesních úseků je natolik prokořeněno že jsou téměř nesjízdné.
Z Prostějova odjíždíme vlakem po dvacáté hodině. 

Poslední říjnovou sobotu se loučíme se sezonou jízdou z Brna na Macochu a zpět.
Proti sezoně 2012 jednoznačně lepší podmínky i když ne ideální. Neprší ani nesněží. 

■ LISTOPAD 2013
První listopadová neděle. Pěkný i když zpočátku mrholivý výlet se překlopil po krátkém

pobytu v Lažánecké hospodě do podzimního deště. Po sjezdu do Veverské Bítýšky jsou
všichni skrz naskrz mokří, ale je poměrně teplo a všichni déšť ve zdraví přežili. 

Před polovinou měsíce října vyrážíme v Zastávce u Brna od vlaku do údolí Bílé vody.
Bláto a závěje mokrého listí. Ustupujeme na silnici, ale patříme do lesa. Po ranní mlze
krásný podzimní den. Jen několik lehkých pádů způsobených blátivým kluzkým terénem
a kořeny. Sjeté pláště nutí fotografa spolehnout se v exponovaných úsecích na chůzi.
Oběd v terénu – podzimní špekáčky; pak ještě pivo v Domašově. Zámeček v Lesním
Hlubokém sešlý a bez obyvatel. Nakonec očista kol u Benziny v Bystrci. 

■ PROSINEC 2013
První prosincová neděle. Pohodová pozdně podzimní vyjížďka kolem Velké Baby. Na

Pustevnách se tento víkend už běžkovalo; kdy se asi dočkáme na Novoměstsku? 

Emil Seibert 
předseda oddílu cykloturistiky a MTB TJ Favorit Brno

Michal Schlegel zazářil v mistrovské časovce juniorů v ostré konkurenci členů elitního týmu Dukly Praha.
Vlevo Pavel Gruber na trati časovky.
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Ročník Rok Vítězové

1.–10. 1966–1976 bratři Pospíšilové (KPS Brno) 
11. 1977 Přikryl – Zmrzlík (Přerov)
12. 1978 bratři Pospíšilové (KPS Brno)
13. 1979 Juřica – Jiříček (TJ Favorit Brno)
14.–20. 1980–1986 bratři Pospíšilové (KPS Brno)
21.–22. 1987–1988 bratři Kingové (SRN)
23. 1989 bratři Pospíšilové (KPS Brno) – celkem 19x
24. 1990 Schneider – Bosch (Rakousko)
25. 1991 Berger – Kratochvíl (TJ Favorit Brno)
26. 1992 Jiříček – Jan Pospíšil (Švýcarsko)
27. 1993 Schalert – R. Schneider (Rakousko)
28. 1995 Berger – Kratochvíl (TJ Favorit Brno)
29. 1996 Kern – Boshart (Švýcarsko)

Vítězové Turnaje mistrů světa v kolové
30. 1997 Berger – Böhm (TJ Favorit Brno) 
31. 1998 bratři Kingové (Německo)
32. 1999 Berger – Kratochvíl (TJ Favorit Brno)
33. 2000 Jiříček ml. – Hauri (Švýcarsko)
34. 2001 Schalert – R. Schneider (Rakousko)
35. 2002 Šmíd – Skoták (TJ Favorit Brno)
36. 2003 bratři Pfaffenbergerové (Německo)
37. 2004 Šmíd – Skoták (TJ Favorit Brno)
38.–40. 2005–2007 Jiříček ml. – Reichen (Švýcarsko)
41. 2008 Pfaffenberger – Gerdes (Německo)
42.–43. 2009–2010 Hasoň – Hrdlička (SC Svitávka)
44. 2011 Šmíd – Skoták (TJ Favorit Brno)
45. 2012 S. König – Fischer (Rakousko) 
46. 2013 R. Schneider – Planzer (Švýcarsko)

Velká cena hotelu Voroněž, Brno–Velká Bíteš–Brno, 5. dubna 2014

Přilba Moravy, 19. září 2014

Velká cena Inženýrských staveb – mezinárodní etapový bodovací
závod na 500+1 kolo, 16.–18. května 2014

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)

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)

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)
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Dušan Vavrek (vlevo) a Richard Holec vybojovali na MČR ve
sprintu žáků stříbro a bronz

Trenér Lukáš Petr s Terezou Neumanovou
před startem
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INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO, spol. s r.o. – generální partner TJ  
D.I.S., spol. s r.o. – hlavní reklamní partner 
TECHNISERV IT, spol. s r.o. – partner TJ  

•

Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Statutární město Brno 

POLICIE ČR 
Městská policie Brno 

Obecní úřad ve Zbraslavi 
Sbor dobrovolných hasičů ve Zbraslavi 

•

Tělovýchovná jednota Favorit Brno
děkuje reklamním partnerům, úřadům a institucím,

sportovním přátelům a firmám za podporu a významnou
pomoc v roce 2013: 

BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s. 

DOKA, s.r.o. 

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO s.r.o.  

FIRESTA-FIŠER, s.r.o. 

H.K.U. spol. s r.o. 

JEŘÁBKOVA PEKÁRNA 

KOMFORT, a.s. 

KALAS Sportswear, s.r.o. 

KVĚTINY Bohuslava BUČKOVÁ 

OREA HOTELS s.r.o. – OREA Hotel Voroněž 

PDC SIMOST, s.r.o. 

Pekařství KESI  

Rádio ČAS 

Restaurace „U RAUŠŮ“ 

TBG BETONMIX a.s. 

TUFO s.r.o. 

WOMBAT s.r.o. 

ZEMAKO, s.r.o. 

ZNAKOM s.r.o. 

Jiří ZIMOVČÁK 

Pokud není některý z našich příznivců v seznamu partnerů uveden, TJ se za toto nedopatření omlouvá. 



Závodníci TJ FAVORIT BRNO
používají produkty partnerů: 

ACTION - LINE 
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.



Mediální partner


