Tisková zpráva k EP handicapovaných cyklistů a k 65.ročníku P‐KV‐P

Cyklistika v České republice se 25. září na Strahově dočká zlomového okamžiku ve své historii
‐ premiérového spojení pelotonu profesionálních a nejlepších handicapovaných cyklistů v jeden
společný podnik. V praxi to znamená, že historicky první Evropský pohár handicapovaných cyklistů na
území ČR orámuje svým startem a cílem v Praze na Strahově již 65. ročník nejstaršího a nejdelšího
cyklistického závodu u nás Praha – Karlovy Vary – Praha.

Kompletní Evropská špička handicapovaných v čele s již legendárním, pětinásobným
paralympijským vítězem a pětinásobným mistrem světa, Jiřím Ježkem se poměří na okruzích
lemujících Strahov. Uvidíme závod vozíčkářů, kteří závodí na handbike. Jejich závod bude
zároveň i finálovým podnikem seriálu Českého poháru, dále tandemy, kde posádku tvoří
zdravý pilot spolu s nevidomým cyklistou a samozřejmě všechny kategorie „stojících“,
handicapovaných cyklistů.
Tradičně si na Strahově užijí i děti díky svým závodům, na atrakcích či zábavou při
celodenním zábavním programu.
Závod Praha – Karlovy Vary – Praha se po pěti letech od svého znovuzrození těší pozornosti i
prestiži, která již daleko překračuje hranice naší republiky. Letos je k závodu přihlášeno 14
zahraničních výběrů z Evropy a dokonce na startu přivítáme i tým z exotické Argentiny. Největší
hvězdy v pelotonu budeme ale určitě hledat v týmech německých (NetApp – Bárta, Baumann; Atlas
Personal – bratři Martin a Vojtěch Hačecký; LKT Brandenburg – Bartko, Schäffer a Thüringer Energie –
Barth. Kvalita vždy byla ve slovinských a polských výběrech letos na startu Team Adria Mobil se
třetím mužem loňského ročníku Marko Kumpem a CCC Polsat. Druhé housle nebudou chtít určitě
hrát ani rakouské týmy ARBÖ Gourmetfein Wels, Union Radland a Team KTM s Čechy Lechnerem a
Kratochvílou. Po roční přestávce však bude na startu opět český národní výběr se dvěma velkými
jmény. Jedním ze dvou našich nejlepších silničářů současnosti Františkem Raboněm a vicemistrem
světa MTB Jaroslavem Kulhavým. Tento výběr je doplněn řadou nadějných mladíků z kvalitních
zahraničních i českých týmů. Na startu pochopitelně nebudou chybět v nejsilnějším složení startující
ani nejlepší domácí týmy PSK Whirlpool Author (s mistrem republiky Petrem Benčíkem a vítězem
PKVP z roku 2007 Stanislavem Kozubkem) a ASC Dukla Praha s tradičně výsledkově spolehlivým
Milanem Kadlecem a exmistrem světa na dráze Aloisem Kaňkovským, který se v letošním roce přeci
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jen více věnuje silničním závodům. Opět se potvrzuje, že v této kategorii UCI má již třetím rokem
závod PKVP jedno z nejlepších obsazení v Evropě. Bohužel, zatím se přes veškerou snahu pořadatelů
(včetně finančních záruk) nedaří přesvědčit pány z mezinárodní cyklistické unie UCI, že by tomuto
podniku slušela minimálně kategorie o stupínek vyšší, to znamená kategorie 1.1.UCI. Jejich
odůvodnění, že závod je pro tuto kategorii moc dlouhý, jsou směšná vzhledem k tradici závodu (od
roku 1921) a vzdálenosti obou stěžejních měst v názvu závodu (Praha, Karlovy Vary), která je daná a
nikdy se nedostane pod vyžadovaných 200km. Věřme, že se již v příštím roce podaří pořadatelům
uspět i na této (diplomatické) úrovni a budeme moci na startu v Praze přivítat konečně i špičku
ledovce profesionální cyklistiky ‐ kompletní ProTour týmy a ne jako dosud pouze jednotlivce
v reprezentačních výběrech.
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