Ke které skupině závodníků se řadíš –
těm, kteří vyžadují sucho, nebo dokážeš lépe zajet na mokrém povrchu?
To záleží hlavně na profilu trati. Když jsou
na ní prudké kopce a mazlavý jíl, tak to mi
moc nevyhovuje, ale když je tra rovinatější,
tak mi hluboké bahno nevadí. Vlastně, na bajku je mi to vcelku jedno.
Jak jsi na tom s technikou a stabilitou?
Vlastně začínal jsem jezdit na bajku, takže
si myslím, že techniku mám hodně dobrou.
Nic mi zatím nedělalo problémy ani na svěákách, ani na tomhle mistrovství světa.
Mnoho lidí ale říká, že sjezdy v Luganu
byly na hranici sjízdnosti.
Myslím, že to zase ne, sice tam byly takové
skály, které budily respekt, ale na hraně to nebylo. Rozhodně to nebylo tak, že by člověk
přemýšlel, jestli to dá, nebo ne. Šlo o to nepustit to dolů moc rychle. Vždycky bylo víc možností kudy to sjet, takže tak drsné to nebylo.
Jak se připravuješ – přibliž nám svůj tréninkový plán.
Hned od začátku sezony, když
skončí cyklokrosy, jezdíme na 14 dní
do tepla najíždět kilometry. Pak už začnou závody a od té doby jsou všechny tréninkové týdny stejné. Žádný vrchol sezony jsem si neplánoval, takže
každý týden trénuju stejně. Většinou
jeden den v týdnu mám volno, jinak
trénuji dvoufázově, záleží to také na
počasí a na tom, jak jsem unavený.
S kým trénuješ?
Většinou trénuju sám v okolí Ústí
nebo na silnici jezdím s kamarádama,
takže si zavoláme, domluvíme se na
švihu a tak.
Kolik tak za den ujedeš kilometrů?
Na bajku spíš jezdím na čas, většinou tak
hodinu a půl, dvě hodiny. Dám si prostě tvrdý
trénink a ten jedu. Hodně mě to baví, takže si
trénink vlastně užívám. Na bajka vyjedu klidně,
i když prší, na silnici se občas musím přemlouvat.
Nutí tě vedení týmu dodržovat nějaké
striktní tréninkové plány?
Ne, nenutí, spoléhají plně na mě, jak já si to
udělám. Výsledky mám, takže není potřeba,
aby mi říkali, kolik toho mám najet.
Jakou roli má v týmu Honza Slavíček?
Trénuje vás?

Honza v pohodě poradí, když je potřeba, ale
hlavně dělá manažera, takže zajišuje sponzory, závody, cestování a vše spojené s chodem
týmu.
Jak se stravuješ – jíš něco speciálního?
Snažím se nejíst tučná jídla, jím hodně těstovin a rýže, jinak se stravuju celkem normálně, nijak moc se neomezuji.
Pojme se nyní věnovat právě skončenému mistrovství světa v Luganu. Jak náročný
podle tebe ten závod byl?
Okruh měřil 6 km, jeli jsme 6 kol, převýšení
nebylo tak velké, žádné velké kopce tam neby-

Král Šumavy – jubilejní šílenství
iž desátý ročník silničního cyklomaratonu
Author – Král Šumavy se letos konal v sobotu 6. září. Každého jistě nadchlo krásné
počasí a nádherná šumavská příroda. Dlouhá
250 kilometrová trasa i kratší stošedesátka nedoznaly oproti předchozím ročníkům žádných
změn. Převýšení dlouhé trasy bylo 4000 metrů,
kratší trasy 2500 metrů. Pořadatelsky dokonale
zvládnutá akce (jak jinak) je již za námi. Naše
redakce samozřejmě nechyběla na startu, aby
byly dojmy z našeho největšího silničního maratonu co nejobjektivnější.
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Studené probuzení
Jelikož je start závodu naplánován již na půl
sedmou ráno, musela většina účastníků dorazit
již v pátek. Probuzení do sobotního rána nebylo
zrovna radostné. Teplota okolo pěti stupňů, tma,
pět hodin. Komu by se chtělo vstávat? Nedá se
nic dělat! Pokusy o vtip nebo jakékoliv náznaky
humoru vyznívají docela trapně. Každý si dělá
tu svou snídani, o které je přesvědčen, že mu to
na ni nejlíp pojede. Poslední kontrola a doladění
strojů, připnutí startovních čísel a kolem šesté
hodiny vyráží většina závodníků na start, aby si
urvala ještě nějaké slušné místo.
Start
Za tři minuty půl sedmé organizátoři oznamují, že start bude o dvě minuty posunut. Slavnostní nafukovací brána vypověděla poslušnost
a stále se jí nechtělo dosáhnout optimálního
tvaru. Asi zamrzl motorek! Slibované dvě minuty byly opravdu dodrženy a zazněl slavnostní
výstřel. Teprve při jízdě, když opadl nepříjemný
starák, si člověk mohl prohlédnout různorodé
odění jednotlivých závodníků. Pohled na borce
v kraasech s dresem s ustřiženými rukávy bral
doslova dech. Vestičky, rukávky, nákoleníky,
bez tohoto vybavení je jízda v pěti stupních pro
normálně přemýšlejícího jedince nepředstavitelná. Kolem třicátého kilometru se začalo oteplovat a ostré paprsky vycházejícího sluníčka často oslepovaly pole závodníků. Chybovali ti, kteří
si sundali větrovky a vestičky, nebo dlouhá klesání a následná jízda údolími až do Sušice byla
doslova očistcem. Nakonec se přeci jen oteplilo, a každý mohl konečně místo zimy začít vnímat bolest. Pravděpodobně kvůli ní tento sport
většina z nás provozuje. Na Šimanově muselo
být horko už opravdu každému. Povzbuzující diváci dodávali energii a vychutnávali divácky nejatraktivnější místo závodu. Závodníkům už tak
zajímavé nepřipadalo. Na devadesátém osmém
kilometru došlo k prvnímu oddělení dlouhé
dvěstěpadesátky od stošedesátikilometrové trasy. Ostrá odbočka doleva na Zhůří a Kvildu
u dlouhé trasy udělala své a co neoddělil Šimanov, to se utrhlo právě zde. Od tohoto stoupání
se vedoucí skupina rozdělila na několik menších. Už v tuto chvíli by se dalo určit, jak asi závod dopadne. Obě trasy se opět spojily v Srní
a nepříjemný úsek s dlážděným povrchem si
tak mohli vychutnat všichni účastníci. Místem
posledního dělení tratí se stal Starý Brunst.
Kratší tra odtud vedla přes Javornou do Klatov,
zatímco dvěstěpadesátka ještě zamířila přes Že-

Že jsou cyklisti prasata, je věc
všeobecně známá. Takto vypadalo naše
ubytování v jedné z klatovských škol.
O pořádku se hovořit rozhodně nedá.

Profesionální amatéři
Vítězem dlouhé 250kilometrové tratě se stal
Petr Lacina z Plzně, druhý dojel Giorgio Masserini z Itálie a třetí dorazil do cíle Michal Koš ze
Srbska u Berouna. Krátkou stopadesátku vyhrál starý známý „Křižák“ Roman Kreuziger,
který svého času patřil k našim nejlepším závodníkům. Mezi ženami nenašla přemožitelku
Hana Ebertová.
Překvapením pro nás bylo chování vítěze
dlouhé tratě, Petra Laciny, jezdícího za team
Cykloservex-Duratec. Tento třicetiletý závodník,
který vyhrál Krále již loni, pravděpodobně nejezdí na kole pro zábavu. Už v minulosti byl Lacina
nespokojen s cenami za své výkony a ani letošní ročník nebyl výjimkou. Ceny pro vítěze nebyly
pravděpodobně na dostatečné úrovni a zřejmě
proto Lacina odjel domů ještě před slavnostním
vyhlášením. Když jsme s ním po závodě chtěli
udělat rozhovor, měli jsme zkrátka smůlu. Máme
pocit, že pro vítěze závodu by mělo být zadostiučiněním a jakousi morální povinností, stanout
na stupních vítězů. Závody typu Krále Šumavy
jsou amatérské, to by si někteří jezdci měli uvě-

Dojezd do cíle. Snad je jméno hlavního
partnera závodu dostatečně čitelné.
leznou Rudu na Špičák, dalšími vrcholy byly
Liščí a Koráb. Posledních asi třicet kilometrů
bylo pro závodníky lehce deprimujících, nebo
směrovky u silnic s počtem kilometrů ukazující
nejkratší cestu do Klatov nebyly organizátory
příliš respektovány a trasa závodu vždy uhnula
někam jinam (většinou do prudkých kopců),
než ukazovala směrovka. Když se asi dvacet kilometrů před cílem zdálo, že to již musí být do
Klatov po rovině, postavil se do cesty výjezd na
Poleň. Kdo ho zdolal, byl již vlastně v cíli.

Dokonalá souhra přesné digitální
časomíry a ozvučení. Doufejme,
že mohutné decibely nezamíchaly jmény
jednotlivých závodníků.

Potěšil nás vývěsní štít opravny kol pana
Maláta, kterou jsme objevili nedaleko
cíle. Není ani tak podstatné, že spravuje
kola, jako to, že jistě prodává
Cykloservis.
domit! Losování větších cen je dobrý nápad, nebo tato cena může padnout jak na vítěze, tak na
kteréhokoliv jiného účastníka. Vlastně každý,
kdo absolvuje takto náročný závod, má nárok na
cenu. Mimo jiné každý účastník dostal na památku litinovou plastiku s cyklistickým motivem.
Po závodě u guláše bylo nejednou slyšet větu:
„Za to pěkný těžítko to stálo!“
A závěrem?
Letošní silniční Král se každopádně vydařil.
Počasí si nikdo nemohl přát lepší, organizace
byla zvládnutá perfektně. Guláš a pivo v cíli
chutnalo všem. Pouze je škoda, že na rozdíl od
jarního bikového Krále odjela ihned po závodě
většina účastníků k domovům a doprovodných
akcí se zúčastnil pouze zlomek závodníků. Jelikož se jednalo o jubilejní desátý ročník silničního Krále Šumavy, nezbývá nám než popřát
organizátorům hodně trpělivosti a síly při pořádání další desítky.
Text a foto: Honza

ly, spíš technický terén, kameny, skály. Byl to
velmi rychlý okruh.
Jaký jsi měl plán pro tento závod? Šetřil
jsi síly, nebo jsi jel nadoraz?
Chtěl jsem to udělat podobně jako na Evropě, ujet hned na začátku, protože jet za někým
v takto technickém terénu je nebezpečné. Věděl jsem, že bych těch 36 km měl vydržet, že
na to natrénováno mám. Šlo tedy jen o to, aby
se mi hned po startu podařilo ujet a udržovat
si v klidu svoje tempo.
Co ten pád na konci – jak se to semlelo?
To se stalo v posledním sjezdu, asi kilometr
před cílem, kdy jsem už jel na jistotu, takže
jsem jel pomaleji. Nahoře byla taková skála
a jak jsem ji objížděl, tak jsem neměl dostatečnou rychlost a tam jsem spadl. Zasekl se mi
řetěz, tak jsem ho chvilku doloval ven – z toho

jsem měl největší strach, ale podařilo se ho zase nasadit. A při tom jsem vlastně píchnul i to
přední kolo. Naštěstí to byl pomalý defekt, takže jsem na tom v pohodě dojel do cíle. Vlastně
úplně prázdné to kolo bylo až v posledních asi
pěti stech metrech na šotolině.
Jak vypadal celý ten týden v Luganu před
závodem – byl to klasický tréninkový týden
nebo se před takto významným podnikem
v něčem lišil?
Celý týden jsme tam jezdili, najížděli jsme
si tra, byli jsme se podívat na maratonu, ve
středu jsme jeli štafety. Den před závodem
jsem se už byl jen tak lehce projet na trati,
abych zjistil, jestli tam někde budu muset běžet, nebo jestli všechny kopce zdolám na kole.
A ještě jsme se byli lehce projet na silnici,
abych se neutavil před tím závodem. Ráno
před závodem jsem se jenom rozjezdil na půl
hodiny na silnici, pak jsem jel na chvíli na tra,
ale na válcích nebo „ergáči“ jsem nejezdil.
Od příštího roku budeš jezdit v kategorii
do 23 let. Kdo bude tvým největším soupeřem?
Zatím to nijak neřeším, vím, že ti první
budou o třídu lepší. Nevím, jak na tom
budu ve srovnání s těmi, co tam jezdí,
takže uvidíme. Ani se nijak toho přechodu nebojím, spíš to tam bude lepší, mezi těma chlapama.
Jak to vypadá s tvým přestupem do
týmu Siemens-Cannondale a jak se
ti změní život?
Tým sídlí v Itálii. To, jak často tam budu jezdit, bude záležet hlavně na mě.
Přes zimu bych to určitě viděl tak, že
tam budu jezdit na soustředění a najíždět kilometry. Když budu chtít, budu
trénovat doma, akorát prostě budu mít
napsané nějaké závody, na které budu muset
jezdit – Itálie, Německo a tak.
Jezdíš na běžkách?
Ne, spíš jenom běhám.
Co studuješ?
Chodím na automobilovou průmyslovku tady v Ústí, letos budu maturovat a nejvíc mě
nebaví to, že tam musím každý den. Po skončení uvidíme, jak to bude vypadat s vojnou nebo jestli se ještě přihlásím někam dál, i když
zatím se mi moc nechce.
Jak trávíš víkendové večery – chodíš někam „pařit“?
Chodím se bavit po večerech až moc, asi to
budu muset trochu omezit.
Děkujeme za rozhovor a přejeme ti spoustu
úspěchů v další kariéře.
Text a foto: Dušan

C-Basic
ořídit si na kolo příhodnou obuv je jednou
z nejzákladnějších věcí. Zvolit špatný typ
cyklistické obuvi se dá přirovnat ke koupi
nevhodně vysokého rámu. Oboje dokáže jízdu
nejen znepříjemnit, ale může mít za následek
i újmu na zdraví. Tato rubrika má přinášet převážně rady začínajícím cyklistům, neradi bychom se tedy někoho dotkli. Ačkoliv se někomu
může výběr správné obuvi zdát úplně triviální
záležitostí, doufáme, že všem, kdo s kolem teprve začínají koketovat, naše rady pomohou.
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Silnice či bike?
V našich radách úmyslně vynecháme obuv
pro sjezdové nebo BMX disciplíny, kde vyhovuje každému něco jiného. Zbývá nám tedy klasický bike a silnice. O tom, že na horské i silniční kolo existují rozdílné typy obuvi, se asi
není třeba zmiňovat. Pokud chceme boty na silnici, je nejdůležitější vědět, jaké chceme použít
pedály. Většina silničních treter je vybavena
systémem na uchycení zarážek typu SPD
a Look. Na pedály značky Time je většinou třeba pořídit redukci. Jdeme-li kupovat boty, je
dobré mít rozmyšleno, jaké chceme pedály
a naopak. U bikových treter je to jednodušší,
nebo zde existuje v podstatě jen jedna rozteč
otvorů se závity, na níž se přizpůsobila většina
výrobců. Na stejné tretry tak lze namontovat
jak kufry systému SPD firmy Shimano nebo
Ritchey, tak i zarážky pedálů Time nebo například Crank Brothers.
Hlavním rozdílem mezi silniční a bikovou
tretrou je ve vyšší tuhosti podešve a absence
vzorku u silničního modelu. U bikové verze musí být podešev rovněž pevná, ale musí umožňovat případnou chůzi, zvláště pak u turistického provedení.
Systémy zapínání
Stejně jako se každému líbí jiná barva, tak
každému vyhovuje různý systém zapínání. Nedá se říci, že jeden je horší či lepší než druhý.
Nejběžnější je suchý zip. Dva nebo tři upínací
pásky s tímto systémem jsou absolutně spolehlivé a relativně levné. Někdy bývá suchý zip
kombinován ještě se stahováním tkaničkou, ta
však celý proces zapnutí boty prodlužuje. Pokud je tretra dobře ušita a je zvolena také vhodná velikost, obejde se většinou bez tkaničky.
U dražších provedení je možné spatřit složitější
mechanizmy se zubatým páskem nebo otočné
systémy se silonovou strunou.
Levnější turistické tretry většinou využívají
tkaničku, která je v některých případech překryta jedním páskem na suchý zip.
Jaký vzorek zvolit?
Tato otázka naštěstí nebude trápit silničáře.
V případě bikových treter je opět důležité jejich
použití. Turista by měl preferovat klasickou gu-

movou podrážku, která mu v kombinaci s menší tuhostí podešve umožní chůzi podobnou klasickým botám. Gumový vzorek se osvědčí na
kamenech, kořenech, ale i v hospodě, zkrátka
všude tam, kde to může klouzat.
Závodník dá pravděpodobně přednost řidšímu plastovému vzorku, který se v blátě tolik nezanese a navíc se plast neošlape tak rychle jako
guma. Většinu sportovních a závodních bot pro
MTB je možné ještě dovybavit dvojicí našroubovaných čepů v přední, někdy i zadní části. I když
se tak normální chůze po pevném podkladu stává téměř nemožnou, v blátě je chození nebo běh
snazší. Občas bývá použita kombinace plastové
podrážky s pryžovým zakončením vzorku, které
zabrání právě nežádoucímu klouzání.
Vhodná velikost
Koupit ve slevě menší či větší boty, než potřebujeme, jen kvůli výhodné ceně, to je ta největší chyba. Bota musí každému doslova padnout. Jestliže cítíme tlak z boku nebo na nártu,
často se po nějaké době bota noze přizpůsobí.
Tlačí-li nás obuv například na špičce, je to
špatně. Do délky se bota většinou nevyšlápne.
Obecně platí, že italské boty na kolo jsou celkově užší s nižším nártem a ani číslování jednotlivých velikostí plně neodpovídá reálu. Nemůžeme si například koupit velikost 45 jen proto, že
všechny ostatní boty máme pětačtyřicítky. Určitě není od věci vyzkoušet obuv od několika
výrobců, abychom zjistili, jaké provedení nám
nejlépe vyhovuje.
Léto či zima?
Pokud se jezdí na kole celoročně, přijde
i otázka, jaké tretry zvolit na zimu. V našich končinách se tento problém většinou řeší různými
návleky, nebo speciální zimní cyklistické boty
jsou relativně drahé. Komfort zimních treter je
s použitím návleků nesrovnatelný. Navíc v případě horské cyklistiky návleky příliš dlouho nevydrží. I krátký úsek chůze se na návlecích hodně podepíše. Pokud se načítá cena několika
rozšlapaných návleků a porovná se s cenou
zimních treter, nebude zde takový rozdíl. Kupujeme-li si tedy jedny boty na celý rok, musíme
při vybírání počítat s použitím silnějších ponožek. Boty, které jsou nám v létě úplně přesně,
budou v zimě pravděpodobně nepoužitelné.
Pár rad závěrem
Koupi bot se rozhodně nevyplácí uspěchat
nebo při ní za každou cenu šetřit. Nenutíme turistům boty za pět tisíc, ale i zde většinou platí
přímá úměrnost mezi cenou a kvalitou. A ještě
jedna maličkost. Nezapomínejte na bezpečnost. Pokud nejsou vaše boty na patě vybaveny odrazkou, není nic jednoduššího než tam reflexní materiál přilepit.
Text: Honza
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ak jste se mohli dozvědět z minulého čísla, historicky první zlatou medaili z mistrovství světa pro Českou republiku se podařilo v juniorské kategorii XC vybojovat naší
největší naději – Jaroslavu Kulhavému. Jarda
splnil očekávání, která do něho byla vkládána
po vítězství na mistrovství Evropy v rakouském Grazu a i přes defekt předního kola v posledním okruhu dojel do cíle o 2 minuty dříve
než jeho soupeři. Není divu, že o tak nadaného
závodníka projevila zájem stáj Siemens–Cannondale a podle posledních informací nic nebrání Jardovu přestupu.
Rozhodli jsme se jej navštívit doma v Ústí
nad Orlicí a přinést vám exkluzivní rozhovor
s touto vycházející hvězdou o tom, jak žije, na
čem jezdí a jak trénuje.
Jak to všechno začalo?
Asi před osmi lety jsem začínal na BMX,
s klukama jsme drandili po městě a pak mi naši koupili horské kolo. V tu dobu začaly tady
v Ústí první závody – Orlický pohár. Tam jsem
se skamarádil se staršími závodníky a začal
jsem jezdit s nima a víc závodit. To mi bylo
13–14 let. Hodně jsem trénoval, jezdili jsme
spolu dlouhé tratě, ale převážně na biku, na
silnici jsem začal trénovat až později.
Co rodiče – přivedli tě ke kolu, protože
sami závodili?
Ne, sami sice nezávodili, ale plně mě podporovali, přispívali mi na kolo, vozili mě na závody, a hlavně mi do ničeho nemluvili, jestli
chci jezdit, nebo ne. Byli fakt super, takhle to je
asi nejlepší.
Kdy ses rozhodl věnovat závodění naplno?
To bylo už na žákovských pohárech, které
jsem vyhrával, ale největší motivace jsou ty
juniorské závody, co jezdím v současné době.
Jak dlouho jezdíš za tým CCC Vella?
Druhý rok, začal jsem tou krosovou sezonou v Zolderu, pak byly vloni bajky, letos bajky
a te tam budu končit. Ještě objedu nějakej
cyklokros, možná.
Jaké máš kolo, co vozíš za komponenty,
pláště?
Rám mám Apache Totem, osazení SRAM
9,0 a vidlici Rock Shox Sid Race Carbon. Jako
obutí vozím bezdušové pláště Michelin Comp
S, které vozím v každém počasí a zatím mě
nezklamaly.
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