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Sportovní akce TJ Favorit Brno – 2021
1. 1. �NOVOROČNÍ� JÍZDA – z  důvodu vyhlášení nouzového stavu a  platných 

směrnic a omezení směřujících k zabránění šíření pandemie koronaviru se 
akce nemohla uskutečnit

04–06 �BRNĚNSKÝ�DRÁHOVÝ�POHÁR – seriál závodů, velodrom Brno

11. 4.  ZBRASLAV – ČP mládeže a  žen na  silnici 2021 – TECHNISERV CUP 
2021 – z důvodu koronavirové pandemie odloženo, zatím bez náhradního 
termínu

17. 4.  BRNO–VELKÁ�BÍTEŠ–BRNO (45. ročník) – úvodní závod Českého poháru 
na silnici ŠKODA CUP 2021

21.–23. 5. �500� +� 1�KOLO (54. ročník) – mezinárodní etapový závod na  velodromu 
+ mládežnické závody

25.–26. 6.  �ZÁVOD�MÍRU�NEJMLADŠÍCH�–�Jevíčko (45. ročník) mezinárodní silniční 
etapový závod kadetů (spolupráce TJ CK Jevíčko a TJ Favorit Brno)

17. 7.  �VISEGRAD�4�–�GP�Czech�Republic (UCI 1.2): Brno–Mikulov–Brno. Silniční 
jednorázový závod prestižní série Visegrad 4, který je zařazen do meziná-
rodního kalendáře UCI.

19. 8.  �TURNÉ�4�DRAH – 4. díl, velodrom Brno

20.–21. 8.  �MADISON�DAYS – bodovací závod dvojic v kategoriích mládeže, velodrom 
Brno

18.–19. 9.  �GRAND� PRIX� BRNO� (UCI� CL1) mezinárodní dráhové závody, pořádá 
DUKLA Brno ve spolupráci s TJ Favorit Brno, velodrom Brno

23.–24. 9.  �GRAND�PRIX�FAVORIT�BRNO�–�PŘILBA�MORAVY�(UCI�CL1) mezinárod-
ní dráhové závody v disciplínách madison (bodovací závod dvojic) a olym-
pijské omnium, velodrom Brno

Velodrom Brno 2021 • Podklady zpracoval: Zdeněk Hrančík a tým TJ Favorit. Foto v publikaci: Jan 
Brychta, Radomír Inek, archiv TJ Favorit. Grafické zpracování: BM typo, s.r.o.

UPOZORNĚNÍ: Šíření koronaviru a vyhlášení mimořádných opatření v průběhu roku 2021 
může ovlivnit pořádání sportovních akcí!



4

Uznání, které potěší 
Pandemie koronaviru významně zasáhla do  programu sportov-

ních akcí pořádaných Tělovýchovnou jednotou Favorit Brno.
Byl zrušen tradiční úvodní závod Českého poháru na silnici Velká 

Bíteš – Brno – Velká Bíteš. Závod Visegrad 4 GP Czech Republik 
z původně naplánovaného dubnového termínu byl přeložen do mě-
síce října. Ale další vlna pandemie nedovolila tento, pro Favorit Brno 
prestižní závod, uspořádat.

V  letošním sportovním kalendáři TJ Favoritu Brno mají tyto vý-
znamné akce znovu rezervovaný termín a lze jen doufat, že nic ne-

zabrání jejich uspořádání.
Na brněnském velodromu se uskutečnily dva tradiční závody 500 + 1 kolo a Grand 

Prix Favorit Brno – Přilba Moravy za početné zahraniční účasti. Pro pořadatele těchto 
akcí bylo potěšující, že z úst zahraničních závodníků i trenérů zazněla slova chvály nad 
organizací a úrovní pořádaných závodů a rádi se budou do Brna vracet i v dalších letech. 

Po  sportovní stránce bych rád vyzdvihl především úspěchy v  mládežnických kate-
goriích žáků, kadetů a juniorů, kteří získali řadu medailí jak na silnici, tak i na dráze. Je 
to výsledek dobré koncepční práce celého oddílu rychlostní cyklistiky, trenérů, masérů, 
mechaniků, ale i spolupráce s rodiči mladých závodníků.

Velká gratulace patří Štěpánu Širokému, který na  mistrovství Evropy vybojoval dvě 
čtvrtá místa ve scratchi a vylučovacím závodu a při vyhlašování Krále cyklistiky se stal 
vítězem juniorské kategorie.

Podrobné zhodnocení minulé sezony a výhled do letošního roku z pohledu jednotlivých 
oddílů a trenérů je obsahem dalších stránek této ročenky. 

Pavel Havránek, předseda TJ Favorit Brno

Visegrad 4 Bicycle Race – Grand Prix 
Czech Republic

Loňský rok byl z  pohledu uspořádání závodu prestižní cyklistické série Visegrad 4 
smolným. Pandemie nemoci Covid 19 nám nadvakrát neumožnila závod na trase Brno 
– Mikulov – Brno uspořádat. Po vypuknutí pandemie jsme museli závod Visegrad 4 – GP 
Czech republic, který byl původně naplánován na 26. dubna, přesunout až na podzimní 
datum 11. října. Ani v tento den jsme však závod i přes sto procentní připravenost ne-
mohli uspořádat z důvodu propuknutí tzv. druhé vlny nemoci Covid-19 a přesunuli jeho 
konání na rok 2021.

Novým datem, kdy bychom měli na startu přivítat takřka 180 závodníků z více než 10 
zemí celého světa, je 17. červenec 2021. 190 kilometrů dlouhá trasa závodu zůstala beze 
změn. Po slavnostním startu na domácím velodromu a přes průjezd Výstavištěm kolem 
pavilonu Z bude u Ostopovic odmávnut ostrý start a závodníci se vydají směrem k Mi-
kulovu. Po projetí mikulovským náměstím začíná návrat do Brna. Závěrečných kopcovi-
tých 50 kilometrů bude rozhodujících, cíl je umístěn v samotném centru Brna na hradě 
Špilberku.

Závod je i nadále zařazen do kalendáře UCI a bude tedy také ohodnocen body do svě-
tového žebříčku UCI, které jsou rozhodující pro nominaci na Světový šampionát, který 
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se v  letošním roce uskuteční v Belgii. Usilujeme o start českých hvězd a profesionálů 
a chceme divákům nabídnout nejznámější tváře české cyklistiky a zviditelnit závod v čes-
kých a  zahraničních médiích. Prostřednictvím televizních kamer přiblížíme krásy Brna 
a Jihomoravského kraje širokému publiku u nás i v zahraničí.

Pevně věříme, že v  letošním roce se nám již na třetí pokus podaří závod uskutečnit 
a založit novou tradici. 

Šéftrenér Favoritu František Trkal je s výsledky 
atypické sezony spokojen
V Českém poháru Hampl pátý a Gruber šestý

Závodníci Favoritu Brno U23, ale ani jejich trenér nikdy nezažili, aby se sezona naplno 
rozjela až v létě. Rok 2020 byl hodně poznamenán pandemií koronaviru, přesto šéftrenér 
František Trkal hodnotí sezonu z pohledu silničního týmu mužů jako úspěšnou.

Jakých výsledků si ceníte nejvíc?
„Petr Hampl skončil celkově pátý v Českém poháru, Pavel Gruber šestý. To je velice 

dobrá vizitka a stavím to hodně vysoko, protože jde o seriál, ne jeden závod. V týmech 
jsme byli čtvrtí, což zhruba odpovídá reálným možnostem Favoritu. V kategorii U23 jsme 
vybojovali dvě pódiová umístění. Michal Procházka byl druhý na tour v Brdech a David 
Kulhánek třetí v Mladé Boleslavi. Vyzdvihl bych i desáté místo Vojty Kmínka na mistrov-
ství republiky v kategorii U23, mezi elitou jsme měli dva borce v top 20, což vzhledem 
k obrovské konkurenci nebylo vůbec špatné. Hlavně jsme dobře reprezentovali jako tým. 
Nesmíme také zapomenout na etapový závod Lidice 2020, kde obsadil Pavel Gruber 
ve velmi dobré konkurenci páté místo.“

Najíždění prvních společných jarních kilometrů pod Pálavou.
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Dokázali se všichni 
srovnat s mimořádně 
náročnými podmín-
kami?

„Každý to měl tro-
chu jiné. Celou zimu 
jsme na  něco tréno-
vali, v březnu jsme se 
vrátili z  Chorvatska 
a  měli jsme začít... 
Jsou kluci, kteří po-
třebují hodně závodit. 
Klasickým příkladem 
je Petr Hampl. Je to 
starší závodník a  po-
třebuje kolotoč závo-
dů, aby se rozjel. V normální sezoně by jeho výkonnost byla určitě ještě lepší. Ale někdo 
se s tím vypořádal úplně v pohodě. Velký progres zaznamenali třeba Vojta Kmínek, loňský 
junior Adam Křenek nebo Michal Procházka. Ale řekl bych, že každý z našich závodníků 
si v sezoně našel svoje místo, kde udělal slušný výsledek, a pomohl k dobré prezentaci 
týmu. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby proběhla standardní sezona, protože jsme měli 
kvalitní zimní přípravu a mohli jsme na to navázat. Ale ta situace byla pro všechny stejná.“

Jak moc vás mrzelo, že kvůli nemoci vypadl Michal Rotter?
„To bylo velké oslabení. Onemocněl mononukleózou a vyřadilo ho to na celou zkráce-

nou sezonu. Pro tým šlo o velké oslabení, přece jen je to vicemistr republiky v časovce 

Štěpán Široký ovládl kategorii juniorů na Českém poháru v Kyjově.
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z roku 2019. A před sezonou měl výbor-
né výsledky testů, takže jsem od něj če-
kal dobré výkony. Ale nedá se nic dělat. 
Doufám, že už bude vše v pořádku a Mi-
chal se zapojí bez omezení do přípravy.“

Jaká byla příprava na  novou sezo-
nu?

„Počasí umožnilo najezdit toho dost 
na  kole, ať už na  silničním nebo hor-
ském. Do toho nějaká turistika, běh. Sice 
nemůžeme využívat fitness centra, ale 
různá stabilizační cvičení se dařilo zvlád-
nout i doma.“

Junior Široký zářil na ME, kadet Telecký uspěl 
v poháru i v etapách
Úspěchy mládeže napříč kategoriemi

Jen v superlativech hovoří o sezoně 2020 z pohledu mládeže Favoritu Brno šéftrenér 
oddílu František Trkal. Mladí závodníci brněnského týmu ke spokojenosti šéftrenéra zís-
kali řadu medailí, prosazovali se na silnici i na dráze, včetně mezinárodních startů.

Mládež už měla předchozí dvě sezony fantastické a v loňském roce byl Favorit úspěšný 
napříč všemi kategoriemi. Je to skvělá vizitka nejen závodníků, ale i všech trenérů mláde-
že. Křivka výkonnosti jde pořád nahoru. Když vidím, kolik máme žáků, kadetů a juniorů, 
je to příjemné zjištění. Byly roky, kdy tu byl jeden junior a pár kadetů, teď máme z čeho 

Pětice úspěšných účastníků Hanáckých okruhů. 
V dresu Favoritu je vítěz závodu Hampl. Silným dů-
vodem k úsměvům mohly být obálky v rukou cyklistů.

Mládež TJ Favorit s trenéry Trkalem a Petrem.
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vybírat. Razíme zásadu, že je prvořadé mít dobrou základnu, ze které mohou vyrůst velcí 
závodníci. Máme řadu velkých talentů a je vidět, jak moc je cyklistika baví.

Z týmu kadetů je třeba ocenit zejména výkony a výsledky Štěpána Teleckého. Byl to 
motor týmu. Skončil celkově druhý v Čes-
kém poháru, ale nejvíc si cením druhého 
místa v Závodě míru nejmladších v Jevíč-
ku, kde se sešla absolutní evropská špič-
ka této kategorie. Skončit druhý mezi 165 
startujícími je skvělý výsledek“, přiznal 
František Trkal. „Mám ale velkou radost, 
že kolem Štěpána se vykrystalizovalo ně-
kolik dalších dobrých závodníků a potvr-
dili to ziskem titulu mistrů republiky v ča-
sovce družstev. V  týmech kluci vyhráli 
i Český pohár, získali řadu mistrovských 
medailí na dráze i na silnici. Zaslouží vel-
kou pochvalu.

Mezi juniory sázel Favorit na  čtveřici 
závodníků. Všichni měli skvělé výsledky 
na dráze, kde získali titul a k němu řadu 
dalších medailí. Na silnici skončil Štěpán 
Široký celkově druhý v Českém poháru, 
David Kopelent byl čtvrtý a Josef Čekal 
sedmý. Mít tři borce v top 10, to jasně vy-

Štěpán Telecký (vpravo) obsadil v Závodě míru nej-
mladších v Jevíčku skvělé druhé místo.

Čtveřici v dresech se širokým červeným pásem zdobí čerstvě vybojovaný titul v časovce MČR druž-
stev kadetů v  sestavě Telecký, Muroň, Vysočan (všichni Favorit), Vaníček (Sportkomplex Břeclav). 
Kvarteto v dresech Favoritu tvoří držitelé bronzových medailí v kategorii juniorů Jelínek, Čekal, Ko-
pelent a Široký.
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povídá o velké vyrovnanosti. Navíc skončili druzí v týmech. Na závěr sezony zazářil Ště-
pán Široký na dráze, když na mistrovství Evropy vybojoval dvě čtvrtá místa ve scratchi 
a vylučovacím závodě.

V kategorii žákyň zářilo duo Alice Mikulášková, Elen Lazarová. Elen je trojnásobnou 
mistryní republiky na dráze, Alice skončila druhá v Českém poháru na silnici. Mezi žáky 
v  dresu Favoritu vyčnívala slovenská dvojice Kristián Vavro, Michael Smith. Oba měli 
výbornou sezonu a získali medaile na mistrovství Slovenska.

Velkou radost mám z výsledků mládeže v mezinárodním dráhovém etapovém závodě 
na 500+1 kolo, který Favorit pořádá. Druhá místa vybojovali Široký v kategorii juniorů, 
Telecký mezi kadety a Vavro v žácích.

Štěpánu Širokému tedy patří gratulace za příkladnou reprezentaci. Stejně tak patří po-
děkování celému trenérskému týmu ve složení František Trkal, Lukáš Petr, Vladimír Lazar, 
Jiří Pavlíček a Tomáš Šarapatka, kteří se v roce 2020 podíleli na přípravě našich závod-
níků od přípravky až po kategorii U23 a muže. Svůj významný podíl na kvalitních výsled-
cích má také vedení Favoritu Brno, sponzoři a partneři, bez jejichž podpory bychom se 
neobešli a v neposlední řadě také rodiče všech závodníků.

Závěrem loňské sezóny trenérskou skupinu opustil dlouholetý trenér a vedoucí Spor-
tovního centra mládeže Lukáš Petr. Za takřka deset let, které zde v této funkci strávil, vy-
choval řadu úspěšných sportovců, kteří jsou do dnešních dní tomuto našemu krásnému 
sportu věrní. Rádi bychom mu touto cestou za odvedenou práci poděkovali i na těchto 
stránkách a za celý Favorit mu přejeme mnoho úspěchů i do dalších let. Věříme, že se 
i nadále budeme při cyklistice setkávat.

Vybuduje Brno velodrom?
Splní se sen nejen brněnské, ale i celé české cyklistiky? Bude v dohledné době vy-

budován v Komárově krytý velodrom s dřevěnou dráhou o délce 250 m? To jsou otáz-
ky, které si klademe na  stránkách 
ročenky Favoritu Brno v posledních 
několika letech.

Hlavní překážkou pro realizaci 
stavby jsou zatím finanční zdroje. Ná-
klady na výstavbu nového velodromu 
včetně podmiňujících investic, pře-
devším protipovodňových opatření, 
se vyšplhaly na  částku přesahující 
800 milionů korun. V současné době 
se hledá cesta, která by vedla k sní-
žení nákladů a tím k možnosti výstav-
bu velodromu realizovat. Finančně 
se na  vybudování sportoviště bude 
podílet město Brno, stát zastoupený 
Národní sportovní agenturou a Jiho-
moravský kraj.

Pokud se podaří vyřešit financo-
vání stavby, lze reálně předpokládat 
zahájení stavby v roce 2023. Studie nového brněnského velodromu.
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Medaile z poháru i MČR pro oddíl BMX
Už více než rok je veškeré dění poznamenáno covidem, což se i v činnosti oddílu BMX 

projevuje v omezení tréninků a v zeštíhlení závodního kalendáře. Téměř se nejela morav-
ská liga a když už, tak během letních prázdnin, což znamenalo nízkou účast.

Český pohár se odjel kompletně, ale místo celoročního seriálu, se soutěž odjela během 
dvou měsíců. To ovšem znamenalo menší účast našich závodníků v některých závodech. 
Nakonec přece jen nějaké výsledky byly a závodníci z Favoritu se neztratili a vybojovali 
skvělá umístění nejen v jednotlivých závodech, ale i v celkovém pořadí. Mezi nejúspěš-
nější patří Ondra Lux, který bral celkově druhé místo, Benjamin Fojtík byl pátý a Bára 
Maarová šestá. V kategorii Cruiser dospělých vyhrál celkově Jakub Skřejpek, další naši 
účastníci skončili těsně za nejlepší osmičkou.

V pozdějším termínu se stihlo i MČR v Benátkách nad Jizerou, kde se sešla rekordní 
účast. V jednotlivých kategoriích se účastníci z naší TJ postarali o několik předních umís-
tění, např. kat. Boys 8 Benjamin Fojtík 3. místo, Boys 10 Ondřej Lux rovněž třetí, Boys 12 
Vít Novotný 7. místo, Tomáš Haluza v kat. Elite 4. místo, kat. Cruiser 30 Jakub Skřejpek 
2. misto a mistrovský titul v Cruiser Master vybojoval Robert Boček.

V hodnocení klubů zastupovalo Favorit 7 týmů. Nejlepší z nich obsadil mezi 79 týmy 
šesté místo.

Přibývají body z krasojezdeckých soutěží
Oddíl krasojízdy TJ Favorit Brno má teprve šest let, ale naši závodníci již sbírají medai-

le. Opět udělali velký pokrok v pohybových aktivitách a hlavně v dovednostech na kraso-
jezdeckých kolech. Všichni pěkně připisovali náročné prvky jízd a bodové hodnoty sestav 
postupně posouvali ve výkonnostním žebříčku.

V loňském roce se z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci Covid19 uskutečnily 
v únoru a březnu pouze 4 závody a krajský přebor. Po zbytek sezóny jsme mohli jenom 
trénovat a i to se neobešlo bez výrazných omezení.

Bilance opor oddílu
Nejlepší je Kryštof Nečas, který jezdí kategorii U15 a je nyní nejlepší žák. Na ČP zajel 

nejlepší výsledek 51,21 bodu, na KP byl první. Další žák Tobiáš Vejchoda jezdil v kategorii 

Výkony nejmladší kategorie BMX byly na dobré úrovni. Tomu odpovídají i pěkné poháry pro nejlepší 
závodníky.
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U9 a na ČP zajel nejlépe za 35,81 bodu, na KP mezi všemi kategoriemi byl čtvrtý. Ve své 
kategorii se pohybuje na medailových pozicích.

Eliška Čechová jezdí v kategorii U15 a na ČP zajela nejvyšší hodnotu 43,32 bodů obsa-
dila 2x třetí a 1x čtvrté místo, na KP byla čtvrtá. V kategorii U13 jezdila Kateřina Šípová, 
na ČP zajela nejlepší skóre 46,9 bodů a byla třetí a čtvrtá a na KP třetí.

V kategorii U11 jsme měli tři krasojezdkyně – Anežku Pokornou, která na ČP zajela 
nejlepší hodnocení 44,27 bodů. Většinou byla druhá, v  rámci KP celkově pátá. V U11 
Adéla Králová měla v rámci ČP s nejhodnotnějším výsledkem 39,98 bodu, což stačilo 
na 3. a 4. místo a na KP ve všech kategorií byla sedmá. Třetí v U11 Ludmila Šípková 
zajela v ČP nejlépe 30,55 bodů a umisťovala se na  sedmém a osmém místě. Na KP 
byla osmá. Krasojezdecké mládí to mělo pěkně rozjeté, škoda, že karanténa neumožnila 
soutěže dokončit.

Anežka Pokorná a Tobiáš Vejchoda prokazují, že už v žákovské kategorii lze zvládnout i obtížné cviky.

Stupně vítězů i další přední umístění tyto nejmladší krasojezd-
kyně určitě hodně prožívají.

Nejlepší krasojezdec oddílu Kryštof 
Nečas.
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O prázdninách naši žáci Kryštof, Káťa, Eliška, Anežka a Liduška absolvovali v Novém 
Městě pod Smrkem s oddílem Pankrác Praha soustředění. Učili se nové prvky na kole, 
zlepšovali fyzickou přípravu, a rozvíjeli další pohybové aktivity. Při soustředěních se po-
siluje hlavně sžívání se s kolektivem. Zimní soustředění se již neodjelo, vše se uzavřelo, 
včetně naší tělocvičny.

Na závěr bych chtěl poděkovat rodičům krasojezdců za pomoc při pořádání závodů 
Českého poháru a ochotu při pořizování cen na závody. Předpokládané otevření tělocvi-
čen je duben 2021, bez tréninku jsme už od loňského října, přesto doufám, že to zatím 
žádného z chlapců i dívek neodradilo a že doma posilují a s krasojízdou nekončí. 

V kolové bronz pro pár Fryčar–Krejčí
I  přes opatření a  opakované pře-

rušení sezony se členům oddílu ko-
lové podařilo odehrát a uzavřít téměř 
všechny plánované soutěže. V  ka-
tegorii Elite se družstvo Favorit Brno 
1 ve  složení Jan Havlíček a  Robert 
Zvolánek i při problematické přípravě 
dokázalo prosadit do užší špičky nej-
vyšší soutěže kolové s novým názvem 
ŠKODAEXTRALIGA. V základních tur-
najích vybojovali 4. místo. Druhý díl 
MČR Elite se bohužel ze známých dů-
vodů nemohl v říjnu uskutečnit. Proto 
došlo k vyhlášení mistrů ČR a rozdě-

lení medailí ze souhrnných výsledků základních kol. ŠKODAEXTRALIGY. Hráči Favoritu 
B Pavel Vitula a Radim Hasoň obsadili v nejvyšší soutěži 7. místo a sestoupili do 1. ligy.

V letošním ročníku ŠKODAEXTRALIGY náš oddíl reprezentují Jan Havlíček a Robert Zvo-
lánek. V první lize nastoupí Miroslav Berger ml., Pavel Vitula a Radim Hasoň. Cílem je pod 
vedením trenéra Miroslava 
Bergera st. získat medailo-
vé umístnění na  MČR 2021 
a pro zbylé hráče opětovný 
postup do ŠKODAEXTRA-
LIGY. K dosažení tohoto cíle 
jim dopomohou také trénin-
koví sparingpartneři Miro-
slav Berger st., Pavel Šmíd 
a Petr Skoták.

V kategorii Elite máme za-
stoupení také v 2. lize díky 
hráčům Břetislavu Kotulá-
novi a Davidu Burdovi a dal-
ší týmy jsou zařazeny v pře-
boru Jihomoravského kraje.

Elitní dvojice hráčů kolové Favoritu Jan Havlíček – Ro-
bert Zvolánek v obranném nasazení.

Účastníci finálového turnaje juniorů. Dvojice Červík (Favorit Brno) – 
Baxa (Prštné) obsadila ve finálovém turnaji MČR páté místo.
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V kategorii U 23 družstvo ve složení Michal Fryčar a Patrik Krejčí vybojovalo v MČR 
U23 cenné 3. místo. Patrik Krejčí v této kategorii končí a bude usilovat o uplatnění v ka-
tegorii Elite. Žákovské, juniorské a U 23 kategorii se věnují trenéři Pavel Buchta, Břetislav 
Kotulán, Marek Krejčí a Pavel Petrovský.

Žákovská a nyní i  juniorská základna hráčů ve věku od 11 do 16 let je stabilní (Jan 
Belán, Jan Červík, Tadeáš Červík , Michal Knoflíček, Jakub Koudelka, Damián Petrovský, 
David Pokorný, Filip Zemek, Matěj Vladík, Jakub Janula) a během letošního roku počí-
táme s  jejich účastí na turnajích přeboru Jihomoravského kraje, Českého poháru žáků 
a 1. a 2. ligy juniorů.

Z výsledků loňského roku v juniorské kategorii stojí za zmínku 5. místo ve finále MČR 
Juniorů Tadeáše Červíka, který tvoří dvojici s Vojtěchem Baxou ze Sokola Zlín Prštné. 
V letošní sezoně bude tato složená dvojice usilovat o nominaci na MEJ 2021. Juniorskou 
kategorii TJ Favorit Brno bude dále reprezentovat dvojice ve složení Matěj Vladík a Jakub 
Janula.

Patrně nebude snadné uskutečnit plánované soutěže v plném rozsahu. Úkolem nejen 
pro trenéry bude po odeznění pandemie nastartovat tréninkový proces a pokusit se na-
vázat na systematickou pravidelnost z předešlých období.

Nenaplněné plány cykloturistů
Rok 2020 byl pro oddíl cykloturistiky zcela neobvyklý. Sotva jsme zahájili sezónu tra-

diční vyjížďkou Za prvním defektem, hned následující víkend jsme pokorně seděli doma. 

Účastníci MČR v kolové kategorie U23. Nahoře vpravo jsou hráči TJ Favorit Fryčar a Krejčí, kteří 
vybojovali bronzové medaile.
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Vládní opatření nás usadilo na gauč. S notnou dávkou černého humoru jsme na jaře říkali: 
Sezónu jsme úspěšně zahájili, následuje další vyjížďka – říjen, Loučení se sezónou na Ma-
coše. S odstupem času jsme naznali, že až tak úplně černý humor to nakonec nebyl.

Všechny naplánované velké akce jsme postupně rušili.
Například v květnu se měl uskutečnit závěrečný díl série tématických výletů Po sto-

pách Santiniho. V tomto případě šlo o čtyřdenní putování po západních Čechách s ná-
vštěvou významných Santiniho staveb Plasy a Kladruby. I domluvené ubytování odpoví-
dalo duchu dávné historie – spát se mělo na zámku Nečtiny. Přihlášených účastníků bylo 
téměř padesát…

Nebo taková tradiční víkendová akce Za  termálními lázněmi Maďarska. Ta dostala 
na frak hned dvakrát. A to se měl jet 42. ročník. Klasický červnový termín jsme totiž v čase 
první vlny preventivně přeložili na začátek září. To abychom se dopředu nestresovali, zda 
se bude či nebude moci vycestovat. Což se ovšem ukázalo jako chyba. V červnu by se 
bývalo nakonec jet mohlo, pak přišlo září a dva dny před odjezdem nám Maďaři uzavřeli 
hranice.

Od června do září se tak uskutečnilo jen pár klasických jednodenních vyjížděk do okolí 
Brna, s pomocí vlaku i do míst vzdálenějších. Za zmínku stojí nová série tématických výletů 
Po stopách zaniklých železnic. V okolí Brna se totiž nachází spousta pozůstatků z dávné 
železniční historie, kde cyklista 
dnes ani nepostřehne, že zrovna 
na této cestě jede po bývalé tra-
ti. Z původně plánovaných sedmi 
dílů se ovšem stihly odjet jen tři.

Nelze opomenout říjnovou „Ma-
cochu“. Závěrečná vyjížďka Lou-
čení se sezónou na  Macoše se 
totiž poprvé v historii jela zcela in-
dividuálně a v naprosté „ilegalitě“. 
A ukázalo se, že předchozí publi-
citu vlastně ani nepotřebuje…



15

Štěpán Široký a Ivo Koblasa mezi vyvolenými
Král cyklistiky, anketa o nejlepšího českého (v  letech 1965–1992 československého) 

cyklistu, kterou každoročně vyhlašuje Český svaz cyklistiky ve spolupráci se sportovními 
novináři, se v současnosti vyhodnocuje tak, že v každé ze sedmi disciplin (silnice, horská 
kola, dráha, cyklokros, sálová cyklistika, bikros a samostatně paracyklistika) jsou vybráni 
nejúspěšnější muž, žena, junior a  juniorka. Tedy celkem 26 osob. Králem cyklistiky se 
za rok 2020 stal sprinter Dukly Brno Tomáš Bábek a ve výběru dráhařů je z juniorů Štěpán 
Široký z TJ Favorit. Za 56 let trvání ankety převzalo královskou korunu patnáct brněn-
ských cyklistů, z nich někteří opakovaně. Deset „králů“ oblékalo dres TJ Favorit.

Z hendikepovaných cyklistů byl do užšího výběru zařazen Ivo Koblasa, jehož přípravě 
se už delší čas věnují trenéři TJ Favorit. Ivo Koblasa rovněž převzal ocenění pro nejlepší-
ho hendikepovaného cyklistu. TJ Favorit Brno podporuje i další hendikepované sportov-
ce v čele s účastníkem paralympiád a mistrem Evropy tricyklistou Josefem Winklerem.

Zemřel Miroslav Černohlávek
Na loňský Štědrý den zemřel ve věku 91 let nestor 

brněnské cyklistiky Miroslav Černohlávek. Jeho spor-
tovní začátky se odehrávaly ještě na hliněných a asfal-
tových dráhách. Vojenskou službu si prodloužil na pět 
let díky pěveckému účinkování v Armádním umělec-
kém souboru. Návrat k cyklistice byl v TJ Favorit Brno 
spojen s úspěšnou trenérskou činností jak u mládeže, 
tak také s dospělými. Pomáhal rovněž hendikepova-
ným sportovcům v přípravě na jejich soutěže. Po boku 
Jaromíra Žáka byl po čtyři roky asistentem v reprezen-

taci dráhařů. Když bylo třeba, zaskočil v roli komentátora závodů na velodromu. Mirko-
vu radost násobily nádherné sportovní zážitky, úspěšné starty reprezentantů a v časech 
dnes už vzdálených i hlediště zaplněné diváky. 

Velká Bíteš–Brno–Velká Bíteš
Každoroční „otvírák“ silniční pohárové sezóny, divácky i závodnicky populární „Bíteš“ 

se v roce 2020 nemohla z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu a následných 
vládních opatření, které měli zabránit šíření nemoci Covid19, uskutečnit a byla bez ná-
hrady zrušena.

Závod míru nejmladších – Telecký v Jevíčku 
těsně druhý

Etapový Závod míru nejmladších (U17) v  Jevíčku pořádaný domácím klubem spolu 
s Favoritem Brno v náhradním termínu 4.–6. září 2020 soustředil na startu 44. ročníku 165 
kadetů z deseti zemí. Prvenství vybojoval Adam Seeman z Loun celkovým časem 4:55:15 
hod. před Štěpánem Teleckým z Favoritu Brno. V ostré konkurenci a na náročné trati je 
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to skvělý výsledek brněnského závodníka, jehož ztráta na vítěze činí 27 vteřin, zatímco 
třetí Huising už má -1:14 min.
Konečné�pořadí: 1. Adam Seeman (ČR – Louny) 200,15 km, čas: 55:15 hod., 2. Ště-

pán Telecký (ČR – Favorit Brno) -27 vt., 3. Menno Huising (Niz.) -1:14 min.

500+1 kolo – Velká cena Zemako
Už 53. ročník mezinárodního etapového závodu 500+1 kolo soustředil na velodromu 

skvělou konkurenci cyklistů z osmi zemí. Hlavní kategorii mužů vyhrál Polák Filip Proko-
pyszyn, z Favoritu si nejlépe vedl Michal Procházka z U23.

Své závody absolvovaly také mládežnické kategorie. Z  cyklistů TJ Favorit Brno se 
v nejlepším světle představil vítěz kategorie juniorů Štěpán Široký a neméně cenné je 
druhé místo Štěpána Teleckého mezi kadety. Na stupně vítězů vystoupili rovněž starší 
žáci Kristián Vavro a Filip Smith.
500+1�kolo: 1. Filip Prokopyszyn (Pol.)189, 2. Viktor Filutás (Maď.) 178, 3. Nicolas Pietrula 

(Dukla Praha) 176, …32. Michal Procházka 6, 41. Adam Křenek (oba Favorit Brno – U23) 1

Peloton kadetů z devíti zemí krátce poté, co opustil Jevíčko.
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Grand Prix Favorit Brno – Přilba Moravy 
(UCI Class 1)

V obvyklém zářijovém termínu jsme dráhovou sezónu uzavřeli dnes už tradičním dvou-
denním podnikem GP Favorit Brno - Přilba Moravy. Rozhodli jsem se pro změnu formá-
tu závodu a nově byly oba závodní dny zařazeny do kalendáře UCI kategorie Class 1. 
Od tohoto kroku jsme si slibovali ještě kvalitnější závodnickou účast a skutečnost nám 
ji jen potvrdila.

První den byl na programu madison – bodovací závod dvojic. Mezi muži byli nejúspěš-
nějšími Belgičané, kterým však skvěle konkurovala česká dvojice Babor, Kelemen, která 
dokončila závod na druhém místě před dvojicí z  italského národního týmu. Juniorskou 
kategorii opanoval polský národní tým, jehož dráhaři obsadili všechna pódiová umístění. 
Mezi ženami vyhrály také Polky před reprezentantkami Německa a na třetím místě skon-
čila dvojice Italek.
Muži� –�madison: 1. Lindsay De Vylder – Jules Hesters (Belg.) 35, 2. Petr Kelemen 

(CCC Development) – Daniel Gabor (Tufo Pardus Prostějov) 29, 3. Michele Scartenzzini 
– Mattia Pinazzi (It.) 26
Ženy�–�madison: 1. Nikol Plosajová – Lucja Pietrzaková (Pol.) 33, 2. Finja Smekalo-

vá – Lea Teutenbergová (Něm.) 32, 3. Rachele Barbieriová (It.) - Francesca Selvaová 
(Harskini) 24
Junioři�–�madison: l. Radoslaw Fratczak – Radoslaw Lewandowski 30 b., 2. Adam 

Wozniak – Przemyslaw Deregowski 19, 3. Julian Kot – Jakub Lewandowski (všichni 
Polsko) 17

Dvoudenní akce vyvrcholila páteční Přilbou Moravy, která se nově jela jako olympijské 
omnium, tedy kombinace disciplín scratch, prvenství, vylučovačka a bodovačka. Sešla 
se zde zdatná konkurence z osmi zemí a cizinci také dominovali. Obohacením startovní-
ho pole byla výprava z Izraele, která zde strávila více než měsíc a podmínky brněnského 
velodromu si nemohla vynachválit. Své kvality však v hlavním závodě prokázal polský 
reprezentant Daniel Staniszewski, který závod vyhrál před Belgičanem Lindsay De Vylde-
rem a německým reprezentantem Richardem Banuschem. Nejlepším „favoriťákem“ byl 
na 30. místě Josef Čekal, věkem ještě junior.
Muži�–�omnium: 1. Daniel Staniszewski (Pol.) 138 b., 2. Lindsay De Vylder (Belg.) 120, 

3. Richard Banusch (Něm.) 106
Ženy�–�omnium: 1. Rachele Barbieri (It.) 130, 2. Lucja Pietrzak 118, 3.Nikol Plosaj (obě 

Pol.) 113
Junioři�–�omnium: 1. Julian Kot 127, 2. Adam Wozniak 118, 3.Radoslaw Franczak 117

Mistrovské stříbro z madisonu pro Favorit
Po dvoudenním bloku mezinárodních závodů se další den postavili na start výhradně 

čeští závodníci, aby se utkali o  medaile při Mistrovství české republiky v  disciplínách 
madison a scratch. V soubojích dvojic soutěžila i mládež – starší žáci, žákyně a kadet-
ky, kadeti a junioři. Stříbrné medaile pro Favorit vybojovali v madisonu Štěpán Telecký 
v  kategorii kadetů spolu s Milanem Kadlecem z Dukly Praha a  junioři Josef Čekal se 
Štěpánem Širokým.
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Městský�úřad�Velká�Bíteš
Obecní�úřad�ve Zbraslavi

•
CYKLOŠVEC�s.r.o.
KLIMAMONT�KOPELENT�s.r.o.
KVĚTINY�Bohuslava�BUČKOVÁ
PAUL�LANGE-OSTRAVA,�s.r.o.
Pekařství�KESI
R&B�MĚDÍLEK�spol.�s r.o.

•

Statutární�město�Brno�významně�finančně�přispí-
vá� na  provoz� a  údržbu,� na  vrcholový� a mládež-
nický�sport,�na talentovanou�mládež�a významné�
sportovní� akce� pořádané� Tělovýchovnou� jedno-
tou�Favorit�Brno.

Národní� sportovní� agentura�finančně�přispívá�na�
zajištění� činnosti� Tělovýchovné� jednoty� Favorit�
Brno.

Jihomoravský�kraj�se�významně�podílí�na činnosti�
Tělovýchovné�jednoty�Favorit�Brno

Restaurace�„U RAUŠŮ“
SOCO�CZ�s.r.o.
SUNINVENT
TOPVET
UNICAB,�s.r.o.
XELLA�CZ,�s.r.o.
Jiří�ZIMOVČÁK




