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Sportovní akce TJ Favorit Brno – 2020
1. 1.

NOVOROČNÍ JÍZDA – start na náměstí Svobody

29. 3.

VELKÁ BÍTEŠ – BRNO – VELKÁ BÍTEŠ pod záštitou starosty V. Bíteše
Ing. Milana Vlčka, úvodní závod ŠKODA CUP – Český pohár na silnici
2020 – ZRUŠENO

19. 4.

TECHNISERV CUP 2020 – ČP mládeže a žen na silnici 2020 – časovka
jednotlivců – JEVÍČKO – ZRUŠENO

26. 4.

VISEGRAD 4 –GP Czech Republic (CATEGORY UCI 1.2)
BRNO–MIKULOV–BRNO
Akce se uskuteční za podpory: Ministerstva zahraničních věcí,
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Policie České republiky.
Záštitu převzali: primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková, hejtman
Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek a ředitel Jihomoravského
kraje Policie ČR brig. gen. Ing. Leoš Tržil, MBA – PŘELOŽENO náhradní
termín 11.10.2020

04–07

BRNĚNSKÝ DRÁHOVÝ POHÁR – seriál závodů

8.–10. 5.

ZÁVOD MÍRU NEJMLADŠÍCH – Jevíčko (44. ročník) mezinárodní silniční etapový závod kadetů (spolupráce TJ CK Jevíčko a TJ Favorit Brno) –
PŘELOŽENO, náhradní termín 4.–6. 9. 2020

6.–7. 6.	

GRAND PRIX BRNO (UCI) mezinárodní dráhové závody, pořádá DUKLA
Brno ve spolupráci s TJ Favorit Brno

6.–7. 6.

ČESKÝ POHÁR BMX 3–4 • Benátky All Stars challenge dráha BMX
v Komárově

7.–9. 7.	

20. 8.
30.–31. 8.
12. 9.
24.–25. 9.

26. 9.
09–12

500 + 1 KOLO (53. ročník) – mezinárodní etapový závod na velodromu
pro kategorie Elite U23 a vybrané juniory. Současně se koná 300+1 kolo,
220+1 kolo, 130+1 kolo v kategoriích juniorů, kadetů a žáků.
TURNÉ 4 DRAH – 4. díl velodrom Brno
MA DISON DA YS – bodovací závod dvojic v kategoriích mládeže na velodromu
EXTRALIGA V KOLOVÉ – tělocvična velodrom
GRAND PRIX FAVORIT BRNO (UCI) a PŘILBA MORAVY – mezinárodní
omniový a bodovací závod na brněnském velodromu pro kategorie Elite,
U23 a vybrané juniory, na kratších tratích se utkají junioři, kadeti a žáci.
MISTROVSTVÍ ČR – Madison (závod dvojic)
BRNĚNSKÝ CYKLOKROSOVÝ POHÁR – seriál závodů

V důsledku opatření souvisejících s opatřeními ve vztahu k šíření koronaviru může dojít i k dalšímu
posunu v termínech závodů
Velodrom Brno 2020 • 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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Koronavir zasáhl i do plánů cyklistů
Program sportovních akcí pořádaných Tělovýchovnou jednotou
Favorit Brno má už po řadu let ustálenou podobu s úvodním novoročním setkáním cyklistů na náměstí Svobody a jízdou početného pelotonu na Brněnskou přehradu. Ta se vydařila, ale nad jarními
silničními závody se od začátku letošního března vznášela nutnost
v souvislosti s šířením koronaviru přistoupit k nezbytným opatřením.
Bezpečnostní rada státu s ohledem na stávající situaci, prognózu
a možné dopady na zdraví obyvatelstva zrušila do odvolání veškeré
akce s účastí nad třicet osob. První závod Českého poháru ŠKODA
CUP Velká Bíteš – Brno –Velká Bíteš jsme tak byli nuceni zrušit a v letošním roce se s největší pravděpodobností neuskuteční ani v náhradním termínu.
Letošní rok přináší novinku. Český svaz cyklistiky pověřil Favorit Brno uspořádáním závodu série Visegrad 4. V České republice se jedná o nejvýznamnější akci silničních cyklistů,
součást kalendáře UCI. Samozřejmé je zastoupení Polska, Maďarska, Slovenska a ČR, zájem je i z Rakouska, Itálie, Německa, Běloruska, Ukrajiny a Izraele. Rádi přivítáme i přední
české cyklistiky v čele se Zdeňkem Štybarem a Janem Hirtem, odchovancem Favoritu.
S ohledem na stávající události se místo plánovaného dubnového termínu jednalo
ve spolupráci s ČSC a UCI o přesunutí na 22. 8. 2020.
Trasa závodu se startem na brněnském velodromu a následným průjezdem přes výstaviště vede do Mikulova a zpět do Brna. Cíl je stanoven v prostorách dominanty města
hradu Špilberk se záměrem přiblížit při této příležitosti příznivcům cyklistiky krásy měst
a přírody jižní Moravy. Ze závodu bude pořízen přímý přenos, který přispěje k propagaci
regionu i za hranicemi České republiky a díky němu budou mít fanoušci přehled o dění
na trati. Záštitu nad závodem převzala primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta
Vaňková, dále hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, brig. gen. Ing. Leoš
Tržil MBA, ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a v neposlední řadě
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.
Na brněnském velodromu, pro Brňáky „bauráku,“ plánujeme zahájení sezony mezinárodními závody 500+1 kolo, vyvrcholením pak bude dvoudenní mítink GRAND PRIX
FAVORIT BRNO – PŘILBA MORAVY (UCI). V tělocvičně na velodromu se uskuteční pravidelná extraliga v kolové a na dráze v Komárově Český pohár BMX .

Další kroky k novému velodromu, ale cíl je stále daleko
Splní se sen nejen brněnské, ale i celé české cyklistiky? Bude v dohledné době vybudován v Komárově krytý velodrom s dřevěnou dráhou o délce 250 m? To jsou otázky,
které si klade sportovní a především cyklistická veřejnost. V současné době byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, za kterou město zaplatilo více než pět milionů korun, která čeká připomínkové řízení dotčených orgánů. Po jejich vyjádření chce
magistrát získat stavební povolení a následně vypsat výběrové řízení na zhotovitele díla.
Hlavní překážkou pro realizaci stavby, když příprava postupuje stále v souladu s platným harmonogramem, jsou zatím finanční zdroje. Náklady na výstavbu velodromu včetně podmiňujících investic, se vyšplhaly na částku přesahující 800 milionů korun. Na tak
nákladnou investici potřebuje Brno, podobně jako například na víceúčelovou sportovní
halu, na kterou už netrpělivě čekají zejména hokejisté, dostat finanční podporu od státu.
Dotace ze státní pokladny ale zatím stále není jistá.
Máme radost, že právě uplynulý rok byl pro cyklisty TJ Favorit jak v seniorské, tak
především v mládežnických kategoriích mimořádně úspěšný. Zhodnocení minulé sezony
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a výhled do letošního roku z pohledu vedoucích jednotlivých družstev je obsahem dalších stránek této ročenky. Mé poděkování patří trenérům, závodníkům, funkcionářům ale
i rodičům, bez jejichž úzké spolupráce se neobejdeme.
Pavel Havránek, předseda TJ Favorit Brno

Sezona 2019 očima šéftrenéra Františka Trkala
Sezonu 2019 týmu Favoritu Brno U23 hodnotí šéftrenér František Trkal jako vydařenou. Tým táhl především
Petr Hampl, který si držel stabilní formu a v konečném
hodnocení Českého poháru obsadil čtvrté místo.
„S výkonností kluků během celého roku i s výsledky jsem spokojen. Měli jsme dva starší kluky, Hampla
a Sekaninu, ale zbytek sestavy byl hodně mladý – Kulhánek, Rotter, Kmínek, Voneš, Procházka, čtyři prvoročáci a jeden druhoročák. Přesto se do týmu dokázali rychle zapracovat. Měli i výkyvy, což
je normální, ale všichni si v týmu dokázali najít svoje místo,“ míní šéftrenér.
Tahounem týmu byl Petr Hampl, který potvrzoval roli lídra celý rok. „Jeho celková
výkonnost byla velmi dobrá. Dokládá to celkové čtvrté místo v poháru, na mistrovství
republiky byl v nabité konkurenci jedenáctý, startoval na mistrovství Evropy a na Evropských hrách v Minsku. Byl druhý na RBB Tour, kde navíc vyhrál etapu,“ nešetří Trkal
chválou na adresu opory. „Ale zdaleka to však nebylo jen o Petrovi. Třeba Michal Rotter
se stal vicemistrem republiky v časovce U23. To byla bomba, protože byl mezi muži prvním rokem. Dostal se i na mistrovství Evropy, což je skvělá vizitka pro celý Favorit. David
Kulhánek vyhrál závod Českého poháru ve třiadvacítce a obsadili jsme čtvrté místo mezi
týmy v celkovém hodnocení Českého poháru,“ vyjmenoval šéftrenér úspěchy.
Je skvělé, že Petr Hampl zůstává ve Favoritu i další sezónu. František Trkal rozhodnutí
opory týmu vítá s nadšením, neboť kromě toho, že je klíčovou postavou týmu je také
příkladem pro mladé závodníky, kteří se od něj mohou spoustu věcí naučit.

Tým Favoritu Brno U23 pro sezonu 2020.
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Zkušenosti z dráhy přijdou vhod
Předehrou před zahájením
přípravy na novou sezonu
bylo soustředění v Hotelu
Bravo v České Třebové, jehož se zúčastnila kompletní
sestava pro rok 2020.
Z týmu 2019 v ní zůstávají
Petr Hampl, David Kulhánek, Michal Rotter, Vojtěch
Kmínek a Michal Procházka.
Novými tvářemi jsou Adam
Křenek, Adam Doležal a Pavel Gruber.
„Po delší době náš tým nepostihla větší obměna, dvě
Opora TJ Favorit Petr Hampl.
třetiny závodníků zůstávají.
Mám velkou radost, že pokračuje lídr Petr Hampl, který by měl být znovu tahounem.
Zůstávají i mladí závodníci, kteří patří do kategorie U23. Všichni měli během uplynulé
sezony vedle průměrných i dobré výsledky a našli si své místo v týmu. Věřím, že v novém
roce půjdou ještě nahoru,“ uvedl šéftrenér Favoritu František Trkal.
A jak vypadají v pohledu trenéra nové posily? „Adam Křenek je odchovancem Favoritu, který přichází z juniorů. Orientuje se spíš na dráhu, ale chceme, aby se uplatňoval
i na silnici. Adam Doležal je odchovancem táborské cyklistiky. Stál jsem o něj už vloni
a jsem rád, že nyní jsme se na přestupu domluvili. V letošní sezoně působil prvním rokem v U23 a byl třetím nejlepším nováčkem Českého poháru. Poslední posilou je Pavel
Gruber. U něj by se spíš slušelo říci, že je to staronová posila, protože se vrací po čtyřech
letech. Věřím, že najde své uplatnění a bude se zlepšovat. Vždycky to byl snaživý kluk
a má chuť se posouvat dopředu,“ charakterizuje nové tváře trenér František Trkal a dodává, že by byl rád, kdyby i ve Favoritu v dohledné době vznikla vedle silničního týmu mužů
jakási dráhová skupina a prolínaly se spolu. „Musíme se tím do zabývat,“ zdůrazňuje
Trkal naléhavost bezpochyby oprávněného požadavku.

Rok 2019 se mladým cyklistům Favoritu vydařil
Stali jsme se mistry České republiky, vyhráli Český pohár celkově i Olympiádu dětí
a mládeže. Shrňme si uplynulou sezonu pěkně popořádku. I v roce 2019 nám nábor a péči
o naše nejmenší závodníky zajišťoval Jirka Pavlíček. Jeho přípravka se pravidelně schází
v prostředí brněnského velodromu, kde se formou zábavy a soutěží buduje v dětech kladný vztah ke sportu, zvláště k cyklistice. Jakmile děti dosáhly kategorie mladších žáků, pod
vedením bývalého závodníka Tomáše Šarapatky získaly velice cenné zkušenosti v oblasti
dráhové cyklistiky a techniky jízdy na horském kole. Tomáš v dětech hravým způsobem
prohloubil zájem o cyklistiku a probudil v nich tak důležitý cit pro jízdní kolo.
Žákovský trenér Vladimír Lazar měl družstvo čítající 12 závodníků, z nichž více než polovina pravidelně objížděla závody Českého poháru a mistrovství České republiky. Mladé naděje Favoritu byly úspěšné i v závodech Českého poháru a etapových soubojích,
6

Vlevo Štěpán Telecký na startu časovky v mezinárodním závodě v Jevíčku. Dojel třetí, celkově byl
pátý. Vpravo stříbrné stíhací družstvo kadetů Favoritu.

největší energií však už směřovaly k mistrovství České republiky na dráze i silnici. Hned
první mistrovský závod znamenal stříbrnou medaili v týmovém sprintu pro Davida Karáska, Matyáše Muroně a Ivo Opluštila. Vyvrcholením dráhového šampionátu byl bodovací
závod, kde Matyáš zaútočil v polovině závodu a po dlouhém úniku si zajistil bronzový
stupínek. Nesmíme zapomenout ani na dívčí část. Až na samý závěr sezony se dokázala
prosadit Elen Lazarová, v mistrovském omniu si dojela pro stříbro. Na silničních šampionátech byla skupina žáků neméně úspěšná. David Karásek s Matyášem Muroňem
doslova proletěli časovkou dvojic až ke stříbrné medaili. Velikou formu předvedli zvláště
v závěru sezony naši prvoročáci Kristián Vavro a Michael Filip Smith, kteří se dostali
několikrát do první desítky v pohárovém závodě a potvrdili své předpoklady do budoucna. Úžasné výkony podávala po celou sezonu i Alice Mikulášková, velká naděje mezi
děvčaty. Toho si všimli i na radnici a získala ocenění jako mladá sportovkyně městské
části Brno Líšeň. Spoustu zkušeností posbírali i kluci Tomáš Červený, Jáchym Vlk, Jan
Morávek či Jakub Rumplík. „Žáky chceme naučit co nejvíce cyklistickým dovednostem
a jsem rád, že se jim podařilo získat i medaile z mistrovství republiky. Hned na nich vidím,
jak se jim vlije do žil nová energie,“ pochválil své svěřence Vladimír Lazar.
Družstvo kadetů pod vedením Lukáše Petra zažilo výjimečnou sezonu již od jarních
měsíců. Během mezinárodního etapového závodu v Jevíčku se blýskl Štěpán Telecký
v závěrečné časovce a třetí příčkou se posunul na konečné páté místo, což znamenalo
zisk modrého dresu pro nejlepšího českého závodníka. Na dráhovém mistrovství České republiky kadeti zahájili
týmový sprint stříbrnými
medailemi ve složení Štěpán Široký, Štěpán Telecký
a Marek Jelínek, závodící
za znojemský klub v rámci SCM2020. V královské
dráhové disciplíně sprintu
vybojoval Štěpán Široký
bronzovou medaili. Ve vytrvalostních disciplínách se
Štěpánovi dařilo ještě více,
Kadeti Favoritu. Na snímku je spolu s cyklisty Lukáš Petr a Luděk titul mitra ČR ve scratchi,
Telecký.
stříbro v bodovačce a bronz
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v omniu z něj udělaly nejúspěšnějšího dráhaře v kadetském
družstvu. V dráhovém družstvu
si kluci dojeli pro stříbrné medaile ve složení Matěj Hytych, Viktor
Padělek, Štěpán Široký a čtveřici
doplnil v rámci SCM2020 Šimon
Vaníček. Ještě úspěšnější bylo
družstvo kadetů v silničních disciplínách. Mistrovství České republiky začal Štěpán Telecký titulem
mistra v časovce jednotlivců, jako
družstvo obsadili kluci ve složení
První letošní kilometry absolvovali cyklisté Favoritu v Chorvatsku. Marek Jelínek (Cyklo Mikulášek),
Štěpán Široký a Štěpán Telecký
stříbrné medaile a v silničním závodě si dojel Štěpán Široký pro „bramborovou“ medaili.
Rok 2019 byl pro mládež rokem olympijským a zástupce TJ Favorit Štěpán Telecký coby
reprezentant Jihomoravského kraje zvítězil v časovce jednotlivců a to mu vyneslo start
na mezinárodní dětské olympiádě EYOF v Baku. Sedmnácté místo v evropské konkurenci je dobrý výsledek. Jako odměna pro Štěpána za celosezónní dřinu byl pak zisk žlutého
dresu pro celkového vítěze Českého poháru. S přihlédnutím k několika dalším vítězstvím
i k pódiovým umístěním našich závodníků v jednotlivých závodech Českého poháru, šlo
doslova o sezonu snů.
Své rychlostní předpoklady potvrzoval Jakub Malášek, v kopcích se pro změnu velmi
dobře cítí dvojice našich vrchařů Daniel Vysočan a Jakub Janíček, po roční zdravotní
pauze se vrátil Michal Morávek. „Tým je velmi dobře poskládán. Ačkoliv jde v podstatě
ještě o kluky, máme zde výborné vrchaře, tempaře i spurtéry, proto se dokážeme často
prosadit. V různých závodech můžeme prostřídat více taktických strategií i samotných
lídrů. Kluci velmi dobře spolupracuji, což považuji za jednu ze stěžejních dovedností pro
tuto kategorii,“ svěřil se s týmovým vystoupením svých svěřenců Lukáš Petr.
Juniorská sestava nebyla moc početná, ale zato kvalitní. Veronika Jandová se díky
svým výkonům na polovinu sezony přesunula do Švýcarska, kde se v prostředí UCI centra připravovala na mistrovství světa. Do té doby však zvládla získat titul mistryně České
republiky v časovce jednotlivců i v časovce dvojic společně s Terezou Obořilovou (Drahanský sport team). Z dráhového mistrovství si společně s Gabrielou Svobodovou odvezla bronzovou medaili. V silničních závodech Českého poháru získala Veronika mnohá
vítězství i pódiová umístění a úspěšnou sezonu zakončila 25. místem na mistrovství světa
v časovce. Její týmová spolujezdkyně Gabriela Svobodová měla za úkol se od Veroniky

Favorit napříč kategoriemi.
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co nejvíce naučit. Ve své první cyklistické sezoně vybojovala jednu dráhovou medaili
a dvě pódiová umístění v silničním Českém poháru, takže se to povedlo. „Veronika pokračuje ve své cyklistické kariéře v již zmíněném UCI centru, budeme tedy letos spoléhat
právě na Gabrielu,“ poodkrývá plány Lukáš Petr.
Junior Adam Křenek se zaměřoval na dráhovou cyklistiku. Zvítězil v několika závodech Českého poháru, obsadil pódiová umístění na mezinárodním Memoriálu Otmara
Malečka, získal medaile z mistrovství České republiky a to konkrétně stříbro v bodovacím závodě a ve stíhacím závodě družstev jako člen pražské Dukly. Bronzovou medaili
získal v bodovacím závodě dvojic a tyto všechny úspěchy mu vynesly celkové první
místo v Českém poháru na dráze. Na silnici ho doplnili Votěch Kadlec a Dominik Gorner.
„Mládež Favoritu Brno měla velmi úspěšnou sezonu, podařilo se získat spoustu cenných
úspěchů. Zvláště mě těší vidět nadšení a radost těch nejmenších, budoucnosti Favoritu
Brno. Nesmíme však zapomenout, že bez práce vyjmenovaných trenérů, mechaniků Josefa Hochmanna, Jirky Lužného, Josefa Císaře a dalších lidí, kteří dávají do cyklistiky své
srdce, by to nešlo,“ projevil své díky realizačnímu týmu mládeže Lukáš Petr.

Nový dres pro sezonu 2020
Silniční tým mužů Favoritu Brno představuje nový
dres pro rok 2020. Jeho výrobcem je nový partner
Favoritu, česká firma JER53Y. Její název se objevuje
na dresu i kraťasech.„Jsem opravdu rád, že jsme se
dohodli. Jedná se o víceletou spolupráci a věřím, že
bude prospěšná pro obě strany,“ uvedl šéftrenér Favoritu František Trkal. JER53Y je výrobcem sportovního oblečení v celoevropském měřítku. „Angažuje se
v hokeji, florbalu a nyní proniká i do cyklistiky. Tohoto
spojení si velmi vážím,“ dodal šéftrenér.
Adam Křenek v novém dresu
Nový partner bude dodávat Favoritu dresy i oblečení pro volný čas. Nové dresy oblékli svěřenci Františka Trkala poprvé začátkem března
na soustředění a následných prvních závodech nové sezony v Chorvatsku.

Záplava brněnských cyklistických trofejí
Už 22 let jsou každoročně v prosinci vyhlašováni nejúspěšnější brněnští sportovci a součástí
ankety je i začlenění dalších tří osobností do Síně
slávy brněnského sportu. Ve spolupráci s vedením města nese tíhu bilancování i organizaci
galavečera v hotelu Voroněž společnost Galant
Michala Kočaře spolu s Akademií brněnského
sportu. Nominaci jednotlivců i kolektivů včetně
mládeže navrhuje široká sportovní veřejnost.
Brno je jedním z mála měst, jimž se daří nejen
dát každoročnímu slavnostnímu setkání důstojný i zábavný rámec, ale také se postarat
o bohatou tištěnou dokumentaci včetně seznámení s výsledky adeptů na vybranou de9

sítku končícího roku a také s informacemi
o nových členech Síně slávy. Těch je včetně vloni zařazené trojice Vladimír Malý, Jiří
Pokorný a Milan Puzrla celkem 89. Zastoupeno je osmnáct odvětví, nejvýraznější je
účast hokejistů, cyklistů a basketbalistů.
Z cyklistů, kteří oblékali dres TJ Favorit
jsou členy Síně slávy Jiří Daler, Pavel Doležel, Jiří Škoda, Igor Sláma, Miloš Hrazdíra,
Ferdinand Duchoň, Ivan Kučírek, Jiří Pecka, Karel Vávra, Iva Zajíčková a nově Milan
Sportovní kariéra Veroniky Jandové má po vynika- Puzrla a Jiří Pokorný. Z dalších klubů jsou
v elitním výběru samozřejmě bratři Jan
jící loňské sezoně pokračování ve Švýcarsku.
a Jindřich Pospíšilové, dále Jan Smolík,
František Jursa, Michal Klasa, Vlastimil Moravec a Miroslav Vymazal.
Hlavně díky dvaceti titulům mistrů světa bratrů Pospíšilových jsou kvalita i množství
vavřínů nakloněny jasně na stranu cyklistů. I v bilanci TJ Favorit figuruje vysoký počet
držitelů duhových trikotů, jimiž mezinárodní federace UCI, která svým rozsahem činnosti
převyšuje všechny další sporty, dekoruje šampiony. V soutěžích tandemistů zdobí mistrovské trikoty často opakovaně Ivana Kučírka, Pavla Martínka a Vítězslava Vobořila,
v bodovacím závodě Igora Slámu a v kolové Miroslava Bergera, Miroslava Kratochvíla,
Jiřího Hrdličku, Pavla Šmída a Petra Skotáka. Cenu tandemových medailí poněkud snižovalo rozhodnutí UCI o vyřazení této discipliny z OH a s tím spojenou prořídlou účast
elitních sprinterů. Bez tandemů nyní už je i MS.
S oslnivým leskem je spojena cesta stíhačů Favoritu k trofejím v roce 1986. Trenér Jiří
Mikšík držel v soubojích s vysoce favorizovanou Duklou Praha trumfy, takže napřed sestava Favoritu Buchta, Fischer, Junec, Lysoň vybojovala zimní titul na kryté dráze, poté
Lysoně vystřídal Soukup a Favorit zopakoval triumf i ve více sledovaném letním mistrovství. Na MS v Colorado Springs přenesla brněnskou kvalitu do výkonů české sestavy
dvojice Buchta a Soukup, spolu s Trčkou a Černým z toho bylo zlato, duhové trikoty
a navíc i světový rekord v disciplině, kterou nezřídka zkvalitňuje i účast předních silničářů.
Oba Brňané poté, podobně jako řada dalších reprezentantů, díky lepším tréninkovým
možnostem přestoupili do Dukly a Svatopluk Buchta už řadu let úspěšně vede Duklu
Brno zaměřenou na sprinterské discipliny.
Pozoruhodný je i příběh břeclavské krasojezdkyně Martiny Štěpánkové, která v době
studia v Brně vyladila právě zde formu tak skvěle, že roce 1996 pokořila do té doby suverénně kralující německé soupeřky, získala první ze svých tří titulů mistryně světa a v Brně
byla také oceněna. Mistrem světa se stal rovněž Arnošt Pokorný z Drásova, jenž část své
závodní činnosti působil v Lokomotivě Horní Heršpice a v současnosti je šéftrenérem
oddílu krasojízdy v TJ Favorit Brno.
V souhrnu vykazuje brněnská cyklistika zisk úctyhodných 58 duhových trikotů (zlatých
medailí) a 67 stříbrných, resp. bronzových medailí ze světových šampionátů. Minulost je
to tedy mimořádně slavná a v současnosti už těžko dosažitelná. TJ Favorit zaměřuje pozornost především na mládežnické kategorie žactva, kadetů, juniorů a ve velmi solidně
zabezpečené U23 už zdatnost nejlepších směřuje k postupu do elitních týmů s předpokladem dalšího výkonnostního růstu a s výhledem na dosažení nejvyšších met. V minulém
roce byly z řad mládeže Favoritu velmi potěšitelné zejména výkony Jana Voneše, Štěpána
Širokého, Štěpána Teleckého, Adama Křenka, Veroniky Jandové a silničního týmu juniorů
nominovaných mezi nejlepší sportovce Brna.
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Cyklistika je jednou z nejoblíbenějších rekreačních a turistických aktivit. Platí to už hodně
dlouho a v poslední době technicky dokonalé bicykly na silnici i do terénu zájem veřejnosti
neuvěřitelně znásobily. Podle statistiky se v České republice ročně prodá mezi 250 až 300 tisíci bicyklů, mezi nimi je značná část stále oblíbenějších elektrokol. Radost ze zdolávání kopců
a také ze stovek najetých kilometrů je zřejmým důkazem, že s bicyklem je život radostnější.
Zdeněk Hrančík

Radost z krasojezdeckých medailí
Krasojezdecká složka oddílu sálové cyklistiky TJ Favorit Brno má teprve
pět let, ale závodníci již sbírají medaile.
Udělali velký pokrok v pohybových aktivitách a hlavně v dovednostech na krasojezdeckých kolech. Všichni krasojezdci připisují své bodové hodnoty sestav
a postupně se posouvají ve výkonnostním žebříčku. Krasojízda měla úspěšnou
sezónu 2019, když Adama Pokorného,
který zanechal své závodní krasojezdecké činnosti pro fotbalové vytížení, dobře
zastoupil Kryštof Nečas, který v předkole
mistrovství České republiky žáků obsadil
2. místo a v předkole šampionátu dorostu
byl pátý. Ze závodů Českého poháru vyšel v kategorii U15 rovněž vždy vítězně.
Bohužel se jeho série úspěchů neobešla
bez smůly v podobě pádu a zlomené
ruky, což znamenalo nucenou přestávku,
ale přes prázdniny vše dohnal.
Další úspěšná krasojezdkyně oddílu
Kateřina Šípková si vedla v pohárových
soutěžích díky zvyšování náročnosti se- Stupně vítězů pro chlapce a děvčata, jimž se podařistav rovněž úspěšně, díky tomu narůs- lo v krasojezdecké dřině pokročit nejdál.
tala v kategorii U13 její cenná medailová
umístění. V této kategorii jezdí rovněž Eliška Čechová, kterou často pronásledovalo nepopulární čtvrté místo. V kategorii U11 žákyň měl Favorit dvě krasojezdkyně a to Anežku Pokornou a Adélku Královou. Obě většinou mezi sebou bojují o medailová místa.
V nejmenší kategorii U9 startují Liduška Šípková a Tobiáš Vejchoda. Tato kategorie se
však nejezdí samostatně, takže nejmladším adeptům krasojízdy nezbývá, než závodit se
staršími. Přesto se Tobiáš nečekaně probojoval i do mistrovského závěru žáků a zde mezi
staršími soupeři obsadil šesté místo. Naše žákyně se zatím do závěrečných bojů svých
soutěží neprobojovaly, ale věřím, že se jim to časem rovněž podaří. Věřím, že úsilí chlapců
i děvčat ve snaze o zvládnutí sestav s vyšší obtížností přinese v roce 2020 našemu oddílu
další cenné výsledky a jistě není třeba zdůrazňovat, že výraznějšího zlepšení výkonnosti
lze dosáhnout pouze vytrvalým úsilím v přípravě. Připomínám rovněž týmové pojetí, kamarádství, empatii a zdravou soutěživost.
11

Naši žáci absolvovali o letních prázdninách krasojezdecké soustředění s oddílem TJ
Pankrác Praha v Novém městě pod Smrkem, kde jsme se učili jak nové prvky, tak pozornost patřila i fyzické přípravě. V rámci zimního třídenního soustředění na Klínovci byly
do programu zařazeny i jiné pohybové aktivity. Soustředění jsou přínosem díky kondičnímu zlepšení a cenný je i posun v kolektivním soužití.
Na závěr bych chtěl poděkovat rodičům krasojezdců a krasojezdkyň za pomoc při
přípravě a organizaci závodů Českého poháru a rovněž za přínos při pořízení cen na tyto
závody. V rámci výkonnostního růstu přivítáme i případné vyšší zapojení rodičů do tréninkového procesu nejmladší krasojezdecké kategorie.
Arnošt Pokorný

Šampionát BMX s rekordní účastí
Členové oddílu BMX
Favoritu Brno se v roce
2019 zúčastnili seriálu
závodů Českého poháru a Moravské ligy.
Podobně jako v minulosti se našim jezdcům
opět dařilo dosáhnout
umístění v první desítce.
V kategorii Elite skončil
Tom Haluza na 8. místě,
Matyáš Haluza v nejmladší kategorii B6 byl
rovněž osmý. Dále v ka- Osm nejlepších účastníků ze závodu světového šampionátu BMX kategorii B9 obsadil Ond- tegorie Cruiser v Zolderu. Druhý zprava Radim Kvaček vybojoval střířej Lux nádherné druhé brnou medaili.
místo se ztrátou pouhého bodu za vítězem a v téže kategorii vybojoval Radim Boček 6. místo. V nejpočetnější
kategorii B12 byl David Balák jedenáctý.
Náš oddíl byl pověřen uspořádáním mistrovství České republiky a náročný úkol se na
domácí dráze podařilo zvládnout organizačně i pokud jde o výsledky dobře. Nejúspěšněji si vedl Robert Boček, jenž získal titul mistra ČR. Radim Kvaček obsadil 3. místo,
v kategorii challenge B6 byl Maty Haluza pátý, v B9 Radim Boček sedmý a Ondra Lux
osmý. Dále v kat. B10 Richard Juráček obsadil 5. místo a v kategorii Elite byl Tomáš
Haluza třetí.
V hodnocení družstev patří Favoritu osmé místo ze 66 týmů, což je nejpočetnější účast
v historii. Jen náš oddíl sestavil 7 družstev, jejichž vystoupení bylo hodnoceno jako vydařené.
Vrcholem sezony bylo mistrovství světa v belgickém Zolderu. Náš dlouholetý úspěšný
závodník a trenér v jedné osobě Radim Kvaček potvrdil opět své kvality vybojováním
druhého místa v kategorii Cruiser.
Náš sportovní areál v Komárově je jedním z nejlepších pro pořádání závodů v České
republice a aby zejména trať odpovídala co nejlépe současným požadavkům na konání
vrcholných soutěží, podrobili jsme na podzim dráhu téměř kompletní rekonstrukci.
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Kolová Favoritu opět na stupních vítězů
V kategorii Elite ligy kolové dochází u sestav Favoritu
ke generační obměně. První
družstvo ve složení Jan Havlíček a Robert Zvolánek na fotografii první a druhý zprava
se při podzimních kolech Škoda extraligy dokázalo prosadit
do užšího finále nejvyšší soutěže kolové a vybojovalo 3. místo.
Další družstvo ve složení Miroslav Berger ml. a Radim Hasoň
obsadilo v soutěži 5. místo.
V letošním ročníku Škoda extraligy náš oddíl reprezentují dvě družstva. Favorit Brno 1 ve složení Jan Havlíček
a Robert Zvolánek, doufáme, že se jim v letošním ročníku podaří obhájit loňské pozice.
Druhé družstvo v nejvyšší soutěži tvoří nově vzniklá hráčská dvojice Pavel Vitula a Radim
Hasoň. Společným cílem pro obě družstva je pod vedením trenéra Miroslava Bergera
medailové umístnění. K dosažení tohoto cíle jim dopomohou také tréninkoví sparingpartneři Miroslav Berger, Miroslav Berger mladší, Pavel Šmíd a Petr Skoták.
V kategorii Elite má Favorit zastoupení také ve druhé lize, jde o dvojici Břetislav Kotulán
a David Burda. V kategorii U 23 družstvo ve složení Michal Fryčar a Patrik Krejčí dosáhlo
na M-ČR U23 druhé místo. Pro rok 2020 je cílem minimálně shodné umístnění na M-ČR U 23.
Několik dalších družstev kategorie Elite reprezentuje náš oddíl v přeboru Jihomoravského kraje. Žákovské, juniorské a U 23 kategorii se věnují trenéři Pavel Buchta, Břetislav
Kotulán, Patrik Krejčí a Pavel Petrovský.
Stabilní desetičlenná žákovská a nyní i juniorská základna hráčů ve věku od 10 do 15
let (Jan Belán, Jan Červík, Tadeáš Červík, Josef Fišer, Michal Knoflíček, Jakub Koudelka,
Damián Petrovský, David Pokorný a Filip Zemek, Matěj Vladík a Jakub Janula ) je nyní
v plné přípravě a během letošního roku počítáme s jejich účastí na turnajích přeboru Jihomoravského kraje a Českého poháru žáků, resp. 1. a 2. ligy juniorů.
Z výsledků loňského roku v žákovské kategorii stojí za zmínku 1. místo ve finále ČP
žáku Tadeáše Červíka , kterému se ve dvojici společně s Michalem Musilem z klubu MO
Svitávka podařilo s přehledem vyhrát tuto soutěž. V juniorské kategorii reprezentuje dvojice Matěj Vladík a Jakub Janula. Další dvojici tvoří Tadeáš Červík společně s partnerem
ze Sokola Zlín Prštné Vojtěchem Baxou v juniorské lize.
Počet členů oddílu sálové cyklistiky včetně krasojízdy je 50 osob, z toho přibližně 30
členů se závodní licencí.
Pavel Petrovský

Na bicyklech za termálními lázněmi Maďarska
Stejně jako v minulých letech se kromě jednodenních vyjížděk do okolí Brna, s pomocí
vlaku i do míst vzdálenějších, zorganizoval cyklisticko-turistický oddíl i několik větších
akcí, o které bývá tradičně velký zájem.
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Na velikonoční svátky se uskutečnil pobyt v Bílých Karpatech s ubytováním na horské chatě Vyškovec
nedaleko Lopeníku. Krásné, takřka
letní počasí umocnilo úžasný pobyt
v této hornaté oblasti, v kraji opředeném kultem Žitkovských bohyní.
Nikomu nevadilo, že večer po etapě
každého čekalo ještě prudké stoupání na chatu, odměnou totiž bylo
večerní posezení na terase s takřka
alpským výhledem na panorama
Bílých Karpat, nad kterým pozvolna
zapadalo slunce.
První květnový den máme již několik let vyhrazený pro účast na akci
Bílý kámen ve vojenském prostoru
Libavá. Je to jediný den v roce, kdy
do této střežené oblasti mohou vjet
cyklisté. Letos měli organizátoři připravené i nové trasy, a navštívit tak
místa, do kterých se běžný turista
nemá šanci dostat.
V červnu jsme pořádali již 41. ročník víkendového putování Za terFotografie z putování cykloturistů za cíli mnohdy hodně málními lázněmi Maďarska. Poprvé
v historii této kultovní akce se jelo
vzdálenými, o bohaté zážitky však není nikdy nouze.
jinak, než v předchozích 40 letech.
Obě noci jsme spali přímo v Mosonmagyaróváru, čemuž se přizpůsobila i trasa, s možností zkrácení úseku absolvovaném ve vlaku. Tato změna měla velmi pozitivní ohlas,
protože se mohli přidat účastnit i běžní cykloturisté, pro něž v minulosti etapa v délce
180 km měla spíše odrazující efekt.
V roce 2019 se uskutečnila série tématických jednodenních vyjížděk s názvem Po stopách Santiniho. Tento geniální barokní stavitel českého původu zanechal po sobě dlouhou řadu unikátních staveb, mnoho z nich se nachází i v okolí Brna, například Křtiny
nebo Žďár nad Sázavou. Vzhledem ke značnému zájmu o tyto jednodenní vyjížďky jsou
v plánu v roce 2020 i vícedenní akce do západních Čech s návštěvou největších staveb
slavného tvůrce – klášter Plasy a Kladruby.
Josef Honz

Novoroční setkání cyklistů s číslem 75
Pořadatelé tradiční novoroční jízdy brněnských cyklistů z Favoritu Brno přivítali letos na startu rekordních tři sta účastníků. Někteří vážili po silvestrovské noci docela
dalekou cestu. Josef Zimovčák z Veselí nad Moravou, Iva Zajíčková ze Ždánic, Martin
Bayer dokonce z Vídně. Nemalá část cyklistů i příznivců sportu využívá této příležitosti k setkání a pozdravům s přáteli. Náměstí Svobody je místem srazu už od roku
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1946, celkově se tedy letos objevuje úctyhodné pořadové číslo 75 a ač to může znít
neuvěřitelně, žádný ročník nevynechal Vlastimil Bartoš. Kolečkářský nadšenec byl
v roce 1948 účastníkem 1. ročníku Závodu míru, letos má 95 let a novoroční setkání
s ním bylo naplněno úctou a velmi hřejivými pocity. Novoroční peloton měl zastávku
na velodromu a poté cyklisté mířili na přehradu k cíli vyjížďky před restaurací U Lva.
V neoficiálním měření byli nejúspěšnější Štěpán Široký a vnučka trenéra Františka Jursy
Dáša Hejhalová.

Koblasa ladil formu ve Vídni
Brněnský handicapovaný cyklista Ivo
Koblasa (26) nachází už řadu let v TJ
Favorit příznivé podmínky pro přípravu
na významné soutěže. Podařilo se mu
dosáhnout předních umístění v mezinárodních závodech pro hendikepované sportovce a byl rovněž účastníkem
letních paralympijských her v Londýně
2012 a v Rio de Janeiru 2016. Od roku
2011 se pravidelně umísťuje na předních
pozicích v mistrovstvích světa, Evropském a Světovém poháru. V loňském
roce získal stříbrnou medaili v silničIvo Koblasa s trenérem Jaroslavem Bláhou.
ním závodě SP v Corridonii, zlato v EP
v Elzachu a další prvenství v Rakousku. V přípravě na starty ve zmíněných soutěžích je
přínosem spolupráce s TJ Favorit, na které se podílí trenér Jaroslav Bláha, jenž asistoval
na vídeňském velodromu při ladění formy na světový šampionát v dráhových soutěžích
v Kanadě, kde v součtu umístění v časovce a v silničním závodě bylo čtvrté místo. Ve stihacím závodě na 3 km zlepšil Koblasa český rekord časem 3:48:515 min. (průměr 47,262
km/hod.) a na 1 km dosáhl času 1:16:167 min.Veškerá pozornost je nyní zaměřena k přípravě na paralympijské hry v Tokiu.

Tricyklista Favoritu
Josef Winkler
V okolí Kohoutovic můžeme už 25 let potkávat
tricyklistu Josefa Winklera. Účastník paralympiád
v Aténách v roce 2004 a v Pekingu 2008, mistr Evropy v roce 2003, se stal v loňském roce členem TJ
Favorit Brno. K jeho sportovní činnosti je třeba dodat,
že soutěže pro hendikepované cyklisty jsou pořádány kromě základní kategorie běžných bicyklů také
pro jezdce na tříkolových speciálech dvojího druhu.
Pohon „handbiku“ je ruční, závodník je v téměř
ležící poloze, před sebou má převodník s klikami Tricyklista Josef Winkler.
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ve shodné rovině a poháněno je přední kolo. Ovládat tyto stroje je dílo odvahy, síly, umění
a také velkého nadšení. Tricykl se naproti tomu od normálního závodního bicyklu liší jen
dvěma koly vzadu, nabrat rychlost není problém, nebezpečí však číhá v zatáčkách.
Cyklisté, které osud okradl o možnost dopřát si bez problémů zábavu a pohyb, zaslouží obdiv za nadšení, s jakým překonávají překážky a užívají si radosti ze sportu. Což
potvrzují i slova tricyklisty Josefa Winklera: „Tricyklistika není jen styl života a radost z pohybu a volnosti, ale stala se pro mě zásadní pro zvládání běžného rodinného života. A je
pro mě jako pro Brňana velkou ctí jezdit v dresu Favoritu.“

Krátce o hlavních loňských závodech a soutěžích pořádaných
TJ Favorit Brno. Bylo jich celkem 22

Událost sezony 2019 – Ital Viviani v Brně
Třetí ročník Grand Prix Favoritu Brno ozdobil svojí účastí jeden z nejlepších světových
spurtérů, Ital Elia Viviani. Olympijské omnium předcházelo tradiční Přilbě Moravy a mistr
Evropy zvítězil a náskokem 13 bodů před Polákem Slawkem. Třetí byl další Ital Davide de
Plebani. Jan Voneš vybojoval v konkurenci 62 startujících dvanácté místo.
Výsledky – ženy: 1. Franziska Brauseová (Něm.) 157 b., 2. Lea Teutenbergová (Něm.)
138, 3. Kateřina Kohoutová (Dukla Praha) 124. Junioři: 1. René Smékal (TUFO Prostějov)
130, 2. Tim Walfer (Rak.) 130, 3. Matyáš Jánoš (Dukla Praha) 129, … 8. Adam Křenek
(Favorit Brno) 91. Muži: 1. Elia Viviani (It.) 131, 2. Damian Slawek (Pol.) 118, 3. Davide
Plebani (It.) 114, … 12. Jan Voneš (Favorit Brno) 55.

Účastníci jednoho z vrcholů sezony Grand Prix TJ Favorit v plném tempu na brněnském velodromu.
Na první pozici jede vítěz Elia Viviani.
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Nicolas Pietrula vítězem Přilby Moravy
Tradiční závěrečný závod loňské sezony
na brněnském velodromu Přilbu Moravy vyhrál
Nicolas Pietrula z Dukly Praha. Dobrou formu
opor Pražanů potvrdil třetím místem Petr Kelemen. Pořadí: 1. Nicolas Pietrula (Dukla Praha)
106 b. , 2. Daniel Staniszewski (Pol.) 63, 3. Petr
Kelemen (Dukla Praha) 133 -1 kolo, 4. Slawek
69 -1, 5. Rudyk (Pol.) 56 -1, 6. Pszcolarski
(TUFO Prostějov) 27 -2, 7. Ziolkowski 38-3,
Stupně vítězů po loňské Přilbě Moravy obsadili Ni- 8. Wisniewski (Pol.) 18-3, 9. Sekanina (Favorit
colas Pietrula, Daniel Staniszewski a Petr Kelemen. Brno) 17-3.

Turné čtyř drah
Na velodromech v Praze, Prostějově, Plzni a v Brně se uskutečnilo Turné čtyř drah.
Hodnocení je pouze v disciplině madison, program mládeže byl rozšířen o vylučovací
a bodovací závody. Výsledky z Brna – madison junioři a muži: 1. O. Vendolský – N. Pietrula (Dukla Praha) 32, 2. M. Dolníček – D. Rugovac (TUFO Prostějov) 30, 3. J. Voneš –
A. Křenek (Favorit Brno) 18. Kadeti: 1. P.Vávra – M. Čepek (Dukla Praha) 31, 2. Š. Telecký
– Š. Široký (Favorit Brno) 17, 3. F. Dohnal – T. Titěra (KOVO Praha) 13. Žáci: 1. D. Šilhavý
– O. Šilhavý (KOVO) 21, .. 4. D. Karásek – I. Opluštil (Favorit Brno) 5.

Poláky zaskočil Otruba
Úvodní silniční závod sezony 2019 Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš soustředil na startu
cyklisty ze sedmi zemí. Finiš vyšel vítězně favorizované opoře týmu Elkov Author Jakubu
Otrubovi, jenž ve spurtu pokořil polské jezdce Paterskiho a Franczaka. Členitá trať měřila
163 km. Z pořádající TJ Favorit Brno si vedl nejlépe jedenáctý Petr Hampl se ztrátou 53
s. na vítěze.
Pořadí: 1. Jakub Otruba (Elkov Author) 3:46:05 hod., 2. Maciej Paterski -2 s., 3. Pawel
Granczak (Pol.), 4. Dominik Neuman (Elkov Author), 5. Mathias Krizek (Rak.), 6. Jiří Petruš
(TOPFO REX) -5 s., ..11. Petr Hampl -53 s., 40. Jiří Šorm -1 min., 57. Michal Rotter, 70.
Adam Sekanina, 71. Michal Procházka (všichni Favorit Brno) -2:29 min.

Vítězi Grand Prix Favoritu Brno 2019 Vivianimu gratuloval Jiří Daler, jenž 8. března
2020 oslavil životní osmdesátku – bohudík stále v dobré kondici a s postavou
málem jako za časů, kdy oblékal dres TJ
Favorit a vybojoval čtyři medaile na MS
a hlavně olympijské zlato. Tedy před více
než půl stoletím prožitým s brněnskou
cyklistikou. Legendě českého sportu,
držiteli Ceny Emila Zátopka a Ceny Fair
play blahopřejeme!
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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.
JER53Y
OPPORTUNITY, spol. s r.o.
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost 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
•
CYKLOŠVEC s.r.o.
Restaurace „U RAUŠŮ“
KUČERA a spol.
SOCO CZ s.r.o.
KVĚTINY Bohuslava BUČKOVÁ
SUNINVENT
KVĚTINY Bohumila DRLÍČKOVÁ
Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o.
Pekařství KESI
Jiří ZIMOVČÁK
R&B MĚDÍLEK spol. s r.o.
•
Statutární město Brno významně finančně přispívá na
provoz a údržbu, na vrcholový a mládežnický sport,
na 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.

Jihomoravský kraj se významně podílí na činnosti
Tělovýchovné jednoty Favorit Brno

Závodníci TJ FAVORIT BRNO
používají produkty partnerů:
CYKLOŠVEC s.r.o.
STEVENS
JER53Y
R&B MĚDÍLEK spol. s r.o.
TUFO s.r.o.
MAXCURSOR.CZ
CELITA
OPPORTUNITY, spol. s r.o.
TOPVET

