
Hlavním tahákem souboj Štybar - Šimůnek
10.1.2009    Haló noviny    str. 10   Ze sportu

    (toj,čtk)    Cyklokros    

Ve znamení souboje Zdeňka Štybara a Radomíra Šimůnka by se měl nést 58.domácí šampionát cyklokrosařů.
Ten se uskuteční dnes v Kolíně,společný start pro jezdce kategorií Elite a do 23 let je ve 13.00. O dvě hodiny
dříve vyrazí na trať veteráni.

Vedle řady soupeřů bude pro cyklokrosaře zřejmě největším protivníkem počasí. Silné mrazy je straší
už několik dnů.»Když teploměr klesne pod pět stupňů,tak je to již velká zima. Hlavně se špatně dýchá,zebou
ruce a navíc je více ohrožen organismus. Onemocnět před mistrovstvím světa by byl velký problém,,«řekl v
týdnu Radomír Šimůnek.

Po čtyřech třetích místech a loňském stříbru by konečně rád vystoupil na nejvyšší stupeň. Svou formu si
pochvaluje.»Při závodech na přelomu roku jsem jezdil dobře a myslím, že na šampionát jsem připraven kvalitně.
Rozhodně myslím na zlato,ale vím,že takových je více. Nemyslím si ale,že závod bude jen soubojem mě a
Štybara,«tvrdí Šimůnek.

Poměrně rovná trať podle něj smaže rozdíly ve výkonnosti.»Bude to ale zmrzlé a důležitou roli bude hrát
i technika,«dodal jedenáctý muž světového žebříčku,který je znám právě svými technickými kvalitami.

Obhájce zlata Štybar vybojoval v minulých 14 dnech první dvě vítězství v sezoně a přidal i jedno druhé
a jedno třetí místo,vesměs v nejsilnější světové konkurenci. Jasně tím soupeřům vzkázal, že patří k největším
favoritům nejen na domácím šampionátu,ale i na blížícím se mistrovství světa, které se uskuteční 1.února v
Hoogerheide v Nizozemsku.
Stejně jako Šimůnek si ale Štybar myslí,že do souboje o zlato mohou zasáhnout i další závodníci.»Mrzí mě,že
tam není žádný výjezd,protože to tak nebude jen o výkonnosti.  Myslím si,že takových osm jezdců myslí  na
zlato,rozhodně to nebude nic jednoduchého,«podotkl Zdeněk Štybar,jenž se ve světovém žebříčku posunul na
čtvrté místo. Za největší soupeře vedle Šimůnka považuje Dlaska,Ausbuhera,Zlámalíka či Bínu.

Ze  zimy  si  ale  velkou  hlavu  nedělá.»Dá  se  jet  za  každého  počasí  a  všichni  na  tom  budou
stejně,«řekl,třebaže připustil,že silný mráz může ohrozit zdraví.»Všechen studený vzduch jde do plic a možnost
nachlazení je hodně velká,«dodal Štybar.

Vedle  51  dospělých  cyklokrosařů pojede  i  osmička  nejlepších  českých  juniorů.  Také  pro  ně  bude
kolínský šampionát jedním z rozhodujících závodů pro nominaci na mistrovství světa.

Přípravy trati na sobotní cyklokrosové mistrovství republiky míří do finiše
9.1.2009    Deník

    MARTIN PETŘÍK    Cyklokros    

Kolín/  Mrazivé  čtvrteční  dopoledne.  A přesto  bylo  na kolínském atletickém stadionu pořádně rušno.  Místní
sportovní  svatostánek  je  totiž  jednou  z  částí  trati,  kde  se  již  tuto  sobotu  předvedou  divákům  ti  nejlepší
cyklokrosaři, které může naše republika nabídnout. A pořadatelé si jsou dobře vědomi velikosti celé sportovní
akce.

Převážná část závodní trati vede po lesních cestách a v přírodním písčitém terénu, který nabízí lesopark
Borky, dvakrát se ale závodníci podívají také přímo na “atleťák”, kde jsme zastihli partu pracovníků: Ta poctivě
odklízela  napadanou sněhovou nadílku.  “Právě doděláváme poslední úpravy trati  spojené se sněhem,”  řekl
Deníku Michal Čepička, ředitel trati, a na chvíli odložil pracovní náčiní. “Na přípravě trati pro samotný závod se
se mnou podílí asi deset lidí, včetně členů kolínského týmu. Začali  jsme již před Vánocemi, kdy se zajistilo
vyhrabání listí, prosekání trati křovinořezy atd. Teď nás ovšem překvapil sníh, takže musíme trasu upravit, aby
splňovala regule dané závodní kategorie,” popisuje Čepička důvod prací.

Podle pravidel závodů kategorie UCI 2 totiž nesmí být na trati led, ani velké množství sněhu. Přesto tyto
podmínky mohou pro diváky tento závod ještě zatraktivnit.

“Za sucha byla tato trať hodně rychlá, ale bude zajímavé sledovat, jak si jezdci poradí se směsí sněhu a
písku, která na ně zde čeká. V  cyklokrosu stačí udělat jednu chybu, a to se potom už špatně dohání,” láká
diváky na sobotní závod ředitel trati.
Samotný  závod  bude  navíc  přenášet  živě  televize  a  pro  diváky  na  atletickém  stadionu  bude  připravena
velkoplošná  obrazovka.  “Na  samotný  závod  bude  připraveno  20  pořadatelských  stanovišť  a  14  míst  pro
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kameramany,  kteří  budou závod  zprostředkovávat  televizním  divákům.  Ještě  před samotným přenosem se
ovšem od 11 hodin jede kategorie Masters, která je také součástí závodu mistrovství republiky.

Poté již od 12:50 vypukne oficiální start závodu kategorie U23 a Elite,” zakončil rozhovor Čepička, který
se musel vrátit zpět do práce. Zbývá totiž ještě doupravit a vytyčit páskami celou trať. Již dnes se totiž do Kolína
sjedou první závodníci, kteří si před zítřejším závodem budou chtít vyzkoušet, co je na polabské trati čeká.

Cyklokrosový šampionát se přiblížil, starosta Kolína jasného favorita
nemá

9.1.2009    Deník
    (van)    Cyklokros    

Nejlepší cyklokrosaři Česka se v Kolíně sejdou po dlouhých dvanácti letech. I díky podpoře kolínské radnice

Kolín/ Republikový šampionát cyklokrosařů se v Kolíně konal naposledy před dvanácti lety. Od té doby ani ťuk.
Až letos.  Už zítra  v  Borkách v okolí  atletického stadionu.  A bude to  šlágr.  Do Kmochova  města se sjede
kompletní tuzemská špička.

“Od hlavního závodu, který startuje deset minut před jednou hodinou odpolední, si slibuju mimořádnou
podívanou.  Bude to divácky atraktivní.  Zasněžená a promrzlá  trať  slibuje  vyrovnané výkony a balík  jezdců
vpředu. Úžasný boj o titul šampiona,” řekl šéf organizačního štábu akce Jan Slavíček.

Mistrovství  republiky  významně podpořila  kromě soukromých subjektů  TPCA,  NYK Logistics  a  Kalt
Pneu i kolínská radnice. A její první muž se na sobotní podnik hodně těší. Starosta Jiří Buřič se sice radši než
na kole sveze na motorce. Když má ale možnost, cyklokros sleduje. “Na televizi se moc nedívám, ale když už si
v zimních měsících pustím nějaký sport, jsou to skoky na lyžích nebo cyklokros,” tvrdí Buřič.

* Je pro město Kolín nějakým způsobem důležité, že se letošním mistrovství republiky v cyklokrosu koná právě
tady?

Takový šampionát rozhodně není v Kolíně každý rok. Ať už v jakémkoliv odvětví. Město má možnost
vstoupit ve známost, bude se o něm psát, bude tady televize. Aje to také ideální možnost, jak motivovat ke
sportu mládež.

* Podporuje Kolín takovou akci?

Určitě aspoň morálně. Jinak město Kolín ze svého rozpočtu vydává na sport každý rok značné finanční
prostředky.

* Přijdete se na závod podívat?

Předpokládám, že ano. Mám také možnost předávat vítězům jednu z cen, takže se těším.

* Budete mít ve startovním poli nějakého svého favorita?

Ne, to ne. Já si počkám, až ty kluky uvidím. Pak si vyberu.

* Co vy a aktivní sport? Fungovalo někdy tohle spojení?

Vrcholový nebo závodní sport jsem nikdy nedělal. Ale zároveň nejsem z těch, co by vydrželi dlouho v
klidu. Takže mámrád běh na lyžích, zahrál jsem si i fotbálek. Hlavně jsem však vášnivý motorkář.

* Máte nějaké odvětví vyloženě v oblibě? Že se na něj rád podíváte?

Volný čas hodně věnuju své motorkářské vášni. Když už televize, tak anglická fotbalová liga nebo třeba
vrcholná atletika na olympijských hrách. A v zimních měsících občas skoky na lyžích nebo cyklokros.
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Na zmrzlém terénu to bude pořádný sprint
10.1.2009    Deník
        Cyklokros    

Ředitel českého šampionátu cyklokrosařů Jan Slavíček řekl Deníku:

Kolín/  Cyklokrosaři poletí  tratí  rychlostí  podobné silničnímu závodu. “Za normálních okolností  by v Borkách
brzdil  jezdce písek,  jsou tam technické pasáže podobné belgickým tratím. Na zmrzlém terénu to  ale  bude
pořádný sprint,” říká ředitel českého šampionátu cyklokrosařů Jan Slavíček.

* Nesebere vám velký mráz diváky?

Věřím, že ne. Vdobě závodu už by se podle mých informací mělo o něco oteplit, nebude tak krutý mráz.
Odhadl bych to na nějaké mínus dva stupně, což by bylo přijatelné i pro závodníky.

* Proč vede trať přes atletický stadion?

Je tam dlouhý úsek, který je přístupný pro diváky. Ataké jsme vyšli vstříc České televizi, která si dobře
viditelnou pasáž přála.

* Může počasí a zmrzlá trať hrát roli v konečných výsledcích mistrovství?

Tak samozřejmě, bude tam Štybar, bude tam Šimůnek. Otázka je, kdo se jich udrží. Při téhle konstelaci
bude složitější pole roztrhat. Třeba Mlynář by mohl překvapit.

* Jaké ambice budou mít kolínští jezdci stáje Scott Scania Team?

Ukázat se musejí hlavně junioři, jimž půjde o nominaci na mistrovství světa. Paprstka by ji měl mít jistou,
Veselý se Svobodou by se o ni mohli porvat. V seniorské kategorii se přece jen specializujeme hlavně na horská
kola, takže se nějaký zázrak čekat nedá.

Šlágr víkendu: Kolín hostí cyklokrosovou elitu
10.1.2009    Deník

    JAN IVAN    Cyklokros    

V lesoparku Borky se dnes utkají nejlepší čeští cyklokrosaři o titul tuzemského šampiona. Náročná trať i mrazivé
počasí slibují velké drama

Deník představuje favority hlavního závodu

Kolín/  Kdo bude novým mistrem republiky v  cyklokrosu? Rozhodne se dnes.  Na rychlé  trati  s  minimálním
převýšením těžko hledat favorita, ale pokud by vyhrál někdo mimo tuto sedmičku (za jménem uvádíme startovní
číslo), byla by to obrovská senzace.

Zdeněk Štybar (1)

Očima soupeře Radomíra Šimůnka: “Strašně bych chtěl vyhrát, jenže bude to moc těžké, protože Štyby má
velkou formu. V poslední době porážel i nejlepší Belgičany, a to už je co říct.  Klobouk dolů. Určitě se bude
snažit jet své tempo a ostatním nastoupit.”

Radomír Šimůnek (2)

Očima soupeře Zdeňka Štybara:  “Radek je  ve  vynikající  formě,  i  když měl  také lehké zdravotní  problémy.
Zadarmo mi určitě nic nedá, ale to ani žádný jiný ze soupeřů.”
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Martin Bína (3)

Očima trenéra reprezentace Petra Kloučka: “Martin měl skvělou formu především v úvodu sezony.  Pak ho
přibrzdily zdravotní problémy. Nicméně od něj očekávám, že při mistrovství republiky zasáhne do bojů té nejužší
špičky.”

Petr Dlask (4)

Očima soupeře Radomíra Šimůnka: “V poslední době nebyl moc vidět, ale to určitě o ničem nevypovídá. Dlasky
je totiž na domácí šampionáty specialistou. Určitě přijede perfektně připravený a s vysokými cíli.”

Kamil Ausbuher (5)

Očima Petra Kloučka: “O Kamilovi  se jako o favoritovi  moc nemluví,  ale já bych chtěl  upozornit,  že  měl v
poslední době výbornou formu. Při Světovém poháru ho jen defekt připravil o umístění v nejlepší desítce.”

Martin Zlámalík (6)

Očima reprezentačního kouče Petra Kloučka: “Dokáže zajet hodně rychlé závody. Musí se s ním počítat, zvláště
když zřejmě pojede pohromadě silná skupina.”

Zdeněk Mlynář (15)

Očima soupeře Radomíra Šimůnka: “Mám zprávy,  že mu kolínská trať hodně sedí. Vždy se mu tam dařilo.
Připravuje  se  speciálně  na  mistrovství  a  určitě  bude  chtít  překvapit.  Mohl  by  být  takovým černým koněm
závodu.”

Šimůnek Štybara z trůnu nesesadil
12.1.2009    Lidové noviny    str. 23   Sport

    JIŘÍ JAKOUBEK    Cyklokros    

KOLÍN  Cyklokrosový král  je nadále králem, také korunní princ zůstal  na svém místě.  Titul  mistra republiky
obhájil v Kolíně Zdeněk Štybar, loňský vicemistr Radomír Šimůnek dojel opět na druhé příčce. Stalo se tak na
zasněžené a zledovatělé trati a za desetistupňového mrazu, za cílem však bylo pořádně horko.

Dokonce takové, že majitel čtyř bronzů a loňského stříbra nepodal na stupních vítězi ruku...
“To se mi stalo snad v žácích, mezi dospělými ještě ne,” povídal dvaadvacetiletý Štybar poté, co přidal

do své sbírky třetí domácí titul. “Ale ono to vždycky vyprchá, zase budeme kamarádi,” dodal.
Co se vlastně stalo? Po většinu závodu uháněl vpředu trojlístek jezdců, tandem favoritů doplňoval Petr

Dlask, Štybarův kolega z belgické stáje Fidea. Ten čelo závodu opustil jen jednou, když píchnul, na vedoucí
dvojici se ale brzy dotáhl. V pátém kole ze sedmi Šimůnek nastoupil ze třetí pozice, Dlask jej ale před sebe
nepustil. “Bylo to za hranicí regulérnosti, byly tam lokty. A ne jednou,” zlobil se Šimůnek.

“Já si jezdil svoji stopu, kterou jsem si hlídal, to dělá každý. Viděl bych to spíš opačně, ale stěžovat si
nebudu,” vysvětloval Dlask.

Emoce plály i v okolí. “O titul se má bojovat férově,” hartusil Šimůnkův otec a trenér stejného jména,
majitel sedmi domácích prvenství.

O vítězi se rozhodlo kolo a půl před cílem. “Dlask tam udělal chybu a já toho využil. Šimůnek za ním asi
zůstal. Díra pak už byla veliká,” přiblížil Štybar, zatímco Šimůnek s Dlaskem bojovali o stříbro. “Věděl jsem, že
Dlasky není v závěru tak rychlý, věřil jsem si,” uvedl Šimůnek.

“Je logické, že když jsme tady ve dvou, tak si pomůžeme. Titul je prestižní pro nás i pro naši stáj, Štyby
zase bude celý rok jezdit v mistrovském dresu. Když při mém defektu bylo třeba, abych se opět dotáhl na špici,
prostě netáhl,” popsal týmovou spolupráci Dlask.

“Byli na mě dva. Ale kdybych tady měl týmového kolegu já, taky bychom se toho snažili  využít. Teď
jsem zklamaný, ale vyspím se z toho,” dodal smířlivě syn bývalého čtyřnásobného mistra světa.

***
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Výsledky: 1. Štybar (Fidea) 1:03:04, 2. Šimůnek (BKCP Power Plus) -9, 3. Dlask (Fidea) -10, 4. Ausbuher (Exe
Jeans) -27, 5. Bína (Budvar Tábor) -1:07, 6. Zlámalík (Prodoli) -1:17, 7. Mlynář (Max Cursor) -1:19.
Konečné pořadí Č. poháru: 1. Bína 380, 2. Dlask 340, 3. Ausbuher 340, 4. Zlámalík 304, 5. Štybar 249, 6. O.
Bambula (B. Tábor)222.

Na cyklokrosovém mistrovství v Kolíně vřely v závěru emoce
12.1.2009    Deník

    FILIP GRIM    Cyklokros    

Cyklokrosař Zdeněk Štybar obhájil  titul  českého šampiona. V dramatickém závodě porazil  svého hlavního
konkurenta Radomíra Šimůnka. Na bronzové příčce stanul Petr Dlask.

Kolín/ Hezký závod, Radku. Hmm,tobě ale ruku nepodám.
Emoce  ve  zmrzlém  republikovém  šampionátu  v  cyklokrosu mezi  vítězem  Zdeňkem  Štybarem  a

Radomírem Šimůnkem vyvřely na stupních vítězů.
Šimůnek, který byl doma čtyřikrát druhý a v Kolíně dojel pro stříbro i popáté, v sobě dusil zlost z týmové

taktiky jezdců týmu Fidea. “V první chvíli jsem chtěl podávat protest,” zlobil se Šimon.
V předposledním okruhu v jedné ze zatáček totiž Petr Dlask, Štybarův týmový kolega a v mistrovství

nakonec třetí, Šimůnka přibrzdil a toho nový šampion dokázal využít k rozhodujícímu ataku.
“Bylo tam hodně loktů a nefér jízdy,” komentoval Šimůnek. “Vyspím se z toho. Kdy bude zlato? Já mám

času dost!”
“Chápu, že je Radek naštvaný, že se mu konečně nepovedlo zvítězit. Myslím ale, že všechno proběhlo

čistě a na nic si nemůže stěžovat. Ať se podívá na video,” bránil se Štybar. “Jo, pošťuchovali jsme se celý
závod. O tom ale cyklokros je.”

Třiadvacetiletý Štybar si u zamrzlého Labe dojel pro obhajobu loňského primátu a celkově už třetí titul
národního mistra. “Jsem rád, že nemusím měnit oblečení ani design kola, které mám v národních barvách,”
povídal loňský vicemistr světa. “Dlasky má na mém vítězství velkou zásluhu, doufám, že mu to budu moct brzo
vrátit.”

Kromě boje se soupeři se Štybar musel potýkat i s konkurentem, který nešetřil útoky přímo na tělo.
“Ve větší zimě jsem snad nikdy nejel. Grog by přišel vhod,” drkotal zuby v mínus deseti. “Mráz zalezl

úplně všude. Nejhorší na tom je, že se nemůžu pořádně obléct, protože bych pak ztratil cit na řazení. Naštěstí
vítězství hřeje tolik, že to snad nebude bolet.”

Vítězem Českého poháru -TOI TOI Cupu se stal v Kolíně pátý Martin Bína.
Výsledky: 1. Štybar (Fidea) 1:03:04 hod., 2. Šimůnek (BKCP Power Plus) –9, 3. Dlask (Fidea) –10, 4. Ausbuher
(Exe Jeans) –27, 5. Bína (Budvar Tábor) –1:07, 6. Zlámalík (Prodoli) –1:17, 7. Mlynář (Max Cursor) –1:19, 8.
O. Bambula –1:20, 9. Kášek (oba Budvar Tábor) –1:24, 10. Kyzivát (Control Johnson Ml. Boleslav) –1:28.
Konečné pořadí Českého poháru – Toi Toi Cupu: 1. Bína 380, 2. Dlask 340, 3. Ausbuher 340, 4. Zlámalík 304,
5. Štybar 249, 6. O. Bambula 222.

Ruku ti nepodám, odmítl Šimůnek
12.1.2009    Mladá fronta DNES    str. 8   Sport

    (prp)    Cyklokros    

Kolín - Stupně vítězů po mistrovství republiky v  cyklokrosu, vítězný Štybar podává ruku druhému Šimůnkovi.
Ten však schovává svou pravici za záda a odmítavě kroutí hlavou. Ne, já ti ruku nepodám.

“Myslím,  že  to  byl  závod  za  hranicí  čestnosti,”  vysvětlil  své  gesto  Radomír  Šimůnek  mladší.  Na
šampionátu měl medaili pošesté v řadě, na vysněné zlato však čeká.

Co se na trati stalo? Zdeněk Štybar si dojel pro třetí titul za velkého přispění Petra Dlaska, kolegy z
belgické stáje Fidea. “Dres šampiona má pro náš klub velký význam. Jasně, že jsme ho chtěli získat,” přiznal
bronzový Dlask. “Taktika hrála roli, ale za hranou tam nic nebylo.”

Na zmrzlé a rychlé trati bylo i laikovi jasné, že je Šimůnek proti přesile v nevýhodě. Dlask ho občas
přibrzdil, jindy zase táhl tempo, když si potřeboval Štybar odpočinout. “Dlasky má na mém vítězství velký podíl,”
řekl mistr. “Dvakrát jsem na něj na trati počkal, protože jsem věděl, že mi pomůže.”
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V cyklokrosu je podobná spolupráce běžná. Dokonce i na mistrovství světa docházelo k situacím, kdy si
kolegové z klubu pomohli na úkor vlastních krajanů. “Já to chápu. Tady to však bylo moc. V jednom momentu
mě Dlask téměř zastavil,” zlobil se Šimůnek.

V cíli se snažil protestovat u rozhodčích. Ale neuspěl.

Cyklokrosový mistr Štybar: Radek si nemůže stěžovat
12.1.2009    Sport    str. 21   Aktuálně
    FRANTIŠEK PRACHAŘ    Cyklokros    

KOLÍN – Na trati mával rukama, aby se zahřál. Marně. Po dojezdu byl ZDENĚK ŠTYBAR tak vymrzlý, že se
schoulil do klubíčka, teplé oblečení si navlékl až s pomocí mechanika.
Titul mistra republiky v cyklokrosu získal v teplotě 10 stupňů pod nulou. Po sobotním triumfu v Kolíně mu navíc
nepodal ruku druhý Radomír Šimůnek, jenž protestoval proti ostré jízdě šampiona.

Hned po dojezdu závodu hrozil stříbrný v cíli protestem. Šimůnkovi vadilo, jak ho 23letý vrstevník Štybar
kvůli  zisku  třetího  českého titulu  vyšachoval.  Se  stájovým kolegou z  týmu Fidea  a  celkově  třetím  Petrem
Dlaskem ho prý na trati atakovali lokty. Emoce utichly až po dlouhém vysvětlování.

* Šimůnek vám ani Dlaskovi v cíli kvůli soubojům na trati nepodal ruku. Překvapilo vás to?

“Je naštvanej, že nevyhrál.  Celý závod jsme se pošťuchovali, ale Radek si nemůže stěžovat. Až se
podívá na video, uvidí, že si každý držel svou pozici. O tom cyklokros je.”

* Už se vám někdy stalo, že vám soupeř na stupních vítězů nepogratuloval?

“Možná někdy v žákovské kategorii, ale mezi dospělými ještě ne. Je to takové nesportovní, ale uvidíme,
ono to vždycky rychle vyprchá. Jsme kamarádi a tak to zůstává. Nebo aspoň doufám.”

*  Šimůnka asi  deptala  i  vaše  spolupráce  s  Dlaskem,  který  v  úniku  určoval  tempo a  vy  jste  za  ním mohl
odpočívat. Hrála týmová taktika velkou roli?

“Určitě, Dlasky jel vynikající tempo. Vedl jsem a Šimon mě dojel. Čekal jsem na Petra, protože jsem se
necítil tak silný a věděl jsem, že když si pomůžeme, bude šance na vítězství větší. Díky Petrovi se mi povedl
útok v závěru. Myslím si, že na mém třetím titulu má velkou zásluhu a doufám, že mu to budu moci brzy vrátit.”

* Na trati jste mával rukama abyste se zahřál. Jel jste už někdy v takovém mrazu?

“Mráz zalezl úplně všude. Bylo to zvláštní, nemohl jsem si pořádně zahřát ruce, abych mohl na kole
řadit. Promrzl jsem celý, člověku se nahrne všechna krev do svalů a je mu zima, hlavně ruce to odnášely.”

* Během vánočních svátků jste ve třech ze čtyřech závodů porazil belgickou legendu Svena Nijse. Je i domácí
titul známkou dobré výkonnosti před mistrovstvím světa na konci ledna?

“Forma šla od začátku prosince nahoru. Teď jsem ale neměl tak silné nohy jako na závodech v Belgii.
Mám to tak v poslední době pořád, že tam jezdím lépe než v Česku. Možná to bylo i tou zimou. O to víc mě těší,
že jsem dokázal vyhrát i se špatnýma nohama.”

* Šampionát se uskuteční v nizozemském Hoogerheide, které je od vašeho domova v Belgii vzdáleno půl hodiny
cesty. Jak dobře znáte trať?

“Teď jsem tam jezdil mezi závody téměř obden. Byl jsem se tam i projet na silničních pláštích, což ve
sněhu nebylo úplně ideální. Chystám se tam týden před šampionátem trénovat. Ale ta trať je taková, že se na ní
nic moc vymyslet nedá. Teď jedu trénovat na Mallorku, kde budu až do dalšího Světového poháru v Roubaix.”

***
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ZÁVOD OČIMA ŠIMŮNKA “Že jsem Zdeňkovi nepodal ruku, bylo trošku spontánní, pak jsem ho poplácal po
ramenou. Co se dá dělat, jeli na mě dva proti jednomu a svým způsobem jsem to čekal. Ale bylo to lehce za
hranicí regulérnosti. Hlavně dvě kola před cílem v jedné zatáčce to bylo dost ostré. Lokty tam byly, ale je to boj,
s tím nic nenadělám. To hlavní v podobě mistrovství světa je ještě přede mnou. Myslím, že takhle budeme se
Zdeňkem soupeřit ještě spoustu let. Věřím, že ho jednou porazím.”

MR v cyklokrosu 1. Štybar (Fidea) 1:03:04, 2. Šimůnek (BKCP Power Plus) -9, 3. Dlask (Fidea) -10, 4. Ausbuher
(Exe Jeans) -27, 5. Bína (Budvar Tábor) -1:07, 6. Zlámalík (Prodoli) -1:17, 7. Mlynář (Max Cursor) -1:19, 8. O.
Bambula (Budvar Tábor) -1:20, 9. Kášek (Budvar Tábor) -1:24, 10. Kyzivát (Control Johnson Ml. Boleslav) -1:28.
Konečné pořadí Českého poháru - Toi Toi Cupu: 1. Bína 380, 2. Dlask 340, 3. Ausbuher 340, 4. Zlámalík 304,
5. Štybar 249, 6. O. Bambula 222.

Štybar: Je mi zima, dal bych si grůček
12.1.2009    Mladá fronta DNES    str. 6   Sport - Střední Čechy

    PETR PROCHÁZKA    Cyklokros    

Kolín - Sedl si na malý schůdek, tváře si zahříval rukavicemi a celý se klepal zimou. To byl obrázek nového
mistra republiky v cyklokrosu Zdeňka Štybara minutu po vítězném projetí cílem.

“Zima byla strašná, hlavně na ruce. Často jsem jimi kroužil, abych se zahřál,” líčil v desetistupňovém
kolínském mrazu Zdeněk Štybar.

* Vaši fanoušci zpívají: Děkujeme, Zdeňku, dej si s námi sklenku. Přišla by vhod?

Spíš nějaký grůček. Je mi taková zima, že se sám nezvládám ani obléct.

* V úvodu to vypadalo, že zvítězíte stylem start - cíl.

Dostal jsem šanci ujet hned od začátku. Ale cítil jsem, jak do mě Radek Šimůnek zezadu jde. Tak jsem
lehce zvolnil, abych pošetřil síly.

* Kde se zrodil rozhodující moment závodu?

Asi kolo a půl před cílem. Dlask udělal chybu a já toho využil. Šimůnek za ním zůstal a jeho odstup byl
již velký.

* Šimůnek vámna stupních vítězů odmítl podat ruku. Už se vám to někdy stalo?

Možná někdy v žácích, kdy to bylo z neznalosti. Od té doby určitě ani jednou.

* Šimůnek říká, že vaše spolupráce s Petrem Dlaskem nebyla fér.

Dlasky má na mém titulu velký podíl. Doufám, že mu to brzy oplatím. Ale nemyslím si, že by to bylo
nějak za hranou.

* V čem tedy spolupráce spočívala?

Když jsme jeli se Šimonem ve dvou, dvakrát jsem na Dlaska počkal. On pak tahal, abych si orazil.

* Mělo tam ale dojít i ke zdržení Šimůnka, ve chvíli vašeho rozhodujícího ataku.

Já jsem byl v čele a jel si svou stopu. Oni se tam možná strčili,  nevím. Neřekl bych, že to bylo nad
rámec.

* S formou jste pár týdnů před mistrovstvím světa spokojen?

Dneska nohy nebyly dobré jako nedávno v Belgii. O to víc mě těší zlato.

Přehled zpráv 7
© 2009 NEWTON Media, a.s.

www.newtonmedia.cz



Kolín městem cyklokrosu? To sedí
12.1.2009    Deník

    JAN IVAN    Cyklokros    

Ani velký mráz neodradil velké davy fanoušků od návštěvy sobotního závodu českého šampionátu v Borkách

Kolín/ Kolín je městem  cyklokrosu. Tuhle větu pronesl komentátor ČT během přímého přenosu z mistrovství
republiky. A měl pravdu. Ani velký mráz neodradil velké davy fanoušků od návštěvy závodu.

“Byl  jsem mile  překvapený,  kolik  lidí  na  trati  bylo,”  svěřil  se  bronzový  medailista  Petr  Dlask.  “Při
průjezdech tím atletickým stadionkem vládla skvělá atmosféra. Když jsme jeli  lesem, úplně jsem se zpět na
atleťák těšil. Lidé tam řvali, povzbudilo to a zahřálo.”

Událost si nenechala ujít ani řada známých osobností kolínského sportu. Hokejista Václav Čtvrtečka se
dokonce ve žluté vestě ujal role jednoho z pořadatelů v cíli.  Nechyběl dvojnásobný mistr světa v  cyklokrosu
Miloš  Fišera,  cvičitelka  aerobiku  Jana  Jeřábková,  fotbalová  hvězda  z  nedávného  silvestrovského  derby
pražských “S” Zdeněk Čáp.

Jezdci domácí stáje Scott Scania team Kolín se v popředí výsledkové listiny neobjevili. Ani se to nedalo
očekávat. Svůj úkol měli především junioři, jimž šlo o nominaci na světový šampionát.

“Tomáš Paprstka se neustále pohyboval spolu s Polnickým, z juniorů byli nejlepší. Nominace na svět by
Tomášovi neměla uniknout,” řekl kouč mladého borce a zároveň ředitel mistrovství Jan Slavíček.

Nejlepší senior kolínského týmu Filip Eberl se na trati držel poblíž juniorského kolegy Dana Veselého.
Že by úkol, aby mladšímu souputníkovi pomohl? “Ale ne. Filip měl hned v prvním kole pád a už se víc dopředu
nedostal,” vysvětlil Slavíček.

Sám byl jako šéf s průběhem akce nadmíru spokojen. “Jsem hlavně rád, že přišlo hodně diváků. Byl to
super závod,” řekl Slavíček. “Psychicky jsem ale úplně vyčerpanej. Ta organizace, to bylo obrovské napětí,”
dodal.

Cyklokrosová elita nadchla na kost promrzlé Kolíňáky
12.1.2009    Kolínský deník    str. 1   Titulní strana

    PETR KODĚRA    Cyklokros    

Borky se staly svědkem korunovace nového krále českého cyklokrosu. Tedy staronového. Titul obhájil Štybar

Kolín/ Takový sportovní svátek jako v sobotu Kolín dlouho nezažil. Vrcholný mistrovský podnik, kompletní česká
elita, vše perfektně organizačně zvládnuté. Žádné tlačenice, nikde fronty, doprava v pohodě. Velká cena Města
Kolína, alias domácí šampionát v  cyklokrosu, který pořádal kolínský  cyklistický oddíl Scott Scania Team, se
zkrátka  povedl.  “Mám  ohromnou  radost,  že  všechno  důležité  klaplo  tak,  jak  mělo,”  vydechl  po  vyhlášení
výsledků kategorie Elite šéf organizačního štábu Jan Slavíček.

I  přes mrazivé  počasí se kolem trati  a především pak v areálu atletického stadionu Mirka Tučka v
Borkách  sešlo  dva  a  půl  tisíce  diváků.  “Podobnou návštěvu  jsme čekali.  A  jsme rádi,  že  si  lidé  cestu  na
cyklokros našli,” liboval si ředitel trati Michal Čepička.

Byla  to  dokonalá  společenská  událost.  Málem  jako  nedělní  procházky  parkem  ve  třicátých  letech
minulého  století.  Ale  dámy  rozhodně  bez  slunečníků  a  džentlmeni  bez  cylindrů.  Všichni  zachumlaní  v
pohodlném teplém oblečení. “Potkal jsem tu spoustu známých, které jsem dlouho neviděl a poklábosil s nimi,”
usmíval se Pavel Polidar.

Kritiku byste při túře skrz areál atletického stadionu či podél trati v lese hledali hodně obtížně.
“Konečně je v Kolíně pořádný sport. Vždyť fotbal i hokej nejsou v současné době nic moc, basketbalisté

sice hrají nejvyšší soutěž, ale jsou poslední.  Cyklokros v Kolíně míval v osmdesátých letech tradici. Chodíval
jsem na něj do Štítar. Mám ho rád, byl jsem před osmi lety i na světovém šampionátu v Táboře,” zavzpomínal
pravověrný kolínský sportovní fanoušek Vít Brom. “Je to tady bezvadně udělané,” dodal Jan Půža, který s sebou
vzal i čtyřletého synka Patrika.

Někteří  fandové s úžasem sledovali  detaily  této  náročné zimní  cyklistické disciplíny.  Třeba muž ve
středních letech jinému chlapíkovi popisoval, jak sledoval rozcvičku šampiona Zdeňka Štybara.

“Šlapal pod svým stanem na takových válcích. Fantasticky makal. Mechanik mu mezitím připravoval
kolo. A všude bylo slyšet je samou angličtinu,” vyprávěl.

Kvalitní sport přilákal i místní komunální politiky. Jak by ne. Radnice byla klíčovým partnerem akce. A
starosta  Jiří  Buřič  se  svým  zástupcem  Pavlem  Hoffmannem,  který  je  vyhlášeným  skalním  sportovním
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fanouškem, předávali ceny těm nejlepším na stupních vítězů. “Musím přiznat, že jsem dlouho nebyl na podobné
akci. Užívám si to,” řekl starosta Buřič.

V Borkách se v sobotu po poledni bavili nejen chlapi. I dámy si přišly na své. “Jezdí tady samí pěkní
kluci,” pochvalovala si mladá dívka. A okamžitě si vysloužila žárlivý pohled svého přítele.
“Nejhezčí ze všech je Filip Eberl. Já jsem prostě kolínská patriotka,” prohlásila skvěle naladěná Jana Jeřábková,
místopředsedkyně sportovní komise kolínské radnice. Apřidala recept na tuhý mráz: “Dejte si punč. Já už jich
pár měla.”

Její kamarádka Simona Smítková si zatipovala. Odhadovala vítěze. “No přece ten Zdeněk. Jmenuje se
tak ten velký favorit, ne?”Atrefila se. Obhájce titulu Zdeněk Štybar nakonec skutečně triumfoval.

Techniku uhlídali, predátoři se zřejmě báli krutého mrazu
12.1.2009    Deník

    PETR KODĚRA    Cyklokros    

UDÁLOST VÍKENDU – CYKLOKROSOVÝ ŠAMPIONÁT V KOLÍNĚ:

Kolín/ Nepotrpí si na oficiality a jeho jméno nikde příliš nezaznělo. Přesto při přípravách na sobotní republikový
šampionát v  cyklokrosu v Kolíně odevzdal kus poctivé dřiny. “Jsem holt na tu černou práci,” vtipkuje Michal
Čepička, jehož funkce nakonec zněla hodně vznešeně. Ředitel trati.

Měl toho na svých bedrech hodně. Třeba odklízení sněhu z trati a její následné začišťování. “Na stav
dráhy jsou přesná pravidla, museli jsme jim vyhovět. A řeknu vám: sranda to rozhodně nebyla,” tvrdí Čepička.

Finiš příprav ho čekal v noci z pátku na sobotu. Lidé z jeho organizačního štábu museli v Borkách
hlídkovat a střežit důležité relikvie. Především vytyčenou trať a televizní techniku. “Měli jsme na to tři lidi, kteří se
střídali. Jeden byl na atletickém stadionu, kde hlídal nainstalovanou velkoplošnou obrazovku, elektrocentrály a
reklamní věci. Zbylí dva chodili po okruhu, kam televizáci natahali na přenosová stanoviště kilometry kabelů,”
popsal Čepička.

Nakonec  se  vše  ustrážit  povedlo.  Nenechavci  nepřišli.  “Vzhledem  k  tomu  mrazu  se  žádnému
predátorovi asi nechtělo vylézt,” usmál se Michal Čepička.
Více informací  najdete  dnes na stranách  1,  16 a  17.  A na našem webu www.kolinsky.denik.cz  si  můžete
prohlédnout bohatou fotogalerii a videozáznam.

***

Starosta nejpřesněji odhadl počet hlav

Kolik se na cyklokrosový český šampionát přijde v sobotu do kolínského lesoparku
Borky podívat diváků? Dobrá otázka jak pro pořadatele, tak pro
samotné přímé aktéry. Nakonec jich podle ředitele trati Michala Čepičky
zavítalo na dva a půl tisíce. Kolínský deník během hlavního závodu oslovil
několik veřejně známých i méně známých person, které si zatipovaly celkový
počet diváků.A kdo byl nejblíže? Starosta města Jiří Buřič.

Tipy na počet diváků:
Vít Brom (populární kolínský sportovní fanoušek) – 2 000
Zbyněk Vokoun (fotbalový funkcionář) – 3 500
Jan Půža (sportovní příznivec) – 2 000
Jiří Buřič (starosta Kolína) – 2 500
Pavel Hoffmann (místostarosta Kolína) – 2 000
Jana Jeřábková (cvičitelka aerobiku)– 1850
Simona Smítková (kolínská servírka) – 2 001
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