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1 Úvod 

Při výběru tématu mé diplomové práce jsem dlouho přemýšlel jak skloubit téma, které 

je mi blízké a zajímám se o něj i mimo tradiční vzdělávací struktury s tématem, které bude 

spadat svým obsahem pod katedru tělesné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze. Po prvotních konzultacích s vedoucím mé diplomové práce jsem se rozhodl zpracovat 

téma "Historie cyklistiky na horských kolech na Vimpersku – od roku 1989 do současnosti“ 

Má práce popisuje cyklistiku a převážně horská kola v regionu Vimperska. Toto téma 

je mi velice blízké, jelikož jsem právě na sportovním gymnáziu ve Vimperku studoval a byl 

členem Bike Klubu Vimperk a České spořitelny specialized junior MTB teamu a nadále se 

cyklistice rekreačně věnuji. Touto prací bych chtěl vyzdvihnout práci trenérů a pedagogů 

na Vimpersku, kteří neúnavně pracují s mládeží a tím podporují rozvoj talentů a všeobecné 

povědomí o cyklistice na horských kolech. 

Pokud se zamyslím nad aktuálností tématu mé diplomové práce, musím brát v potaz 

několik aspektů. Jedná se o historickou práci, která popisuje příchod horského kola 

na Vimpersko od roku 1989 až po současnost.  Práci jsem ukončil sezónou 2020. Bike klub 

Vimperk funguje i nadále, ovšem o sezóně 2021 ještě v tuto chvíli nemám ucelené informace, 

proto se o ní nezmiňuji. Významné osobnosti působí ve světě horských kol i po ukončení své 

profesionální kariéry a svými zkušenostmi pomáhají v růstu nových talentů. Dále pokud 

zasadím téma horského kola do širšího okruhu celé České republiky, zájem o něj neustále 

vzrůstá. Když vezmu všechny tyto aspekty, troufám si tvrdit, že téma mé práce je aktuální.  
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2 Cíle a problémy práce 

Hlavní problém, na který jsem se rozhodl zaměřit v mé práci, bylo zpracování historie cyklistiky 

na Vimpersku v období mezi rokem 1989 a současností. Tento problém dosud nebyl zpracován 

a obecně prací o historii cyklistiky v nějaké oblasti je velmi málo, proto jsem se rozhodl mu 

věnovat. Před započetím psaní diplomové práce jsem si stanovil primární cíl. Z něho jsem pak 

odvodil dílčí cíle práce. 

Primární cíl mé diplomové práce 

 Popis vývoje horské cyklistiky od roku 1989 do současnosti na Vimpersku. 

Dílčí cíle mé práce a úkoly 

 Popis příchodu horského kola na Vimpersko od roku 1989. 

 Představení hlavních postav, které ať již přímo, či nepřímo souvisí s příchodem 

horského kola na Vimpersko. Konkrétně se jedná o popis jednotlivých závodníků a 

vítězů, funkcionářů a pořadatelů apod. 

 Popis nejvýznamnějšího oddílu věnujícímu se horským kolům v daném období a místě. 

 Vyzdvihnutí největších úspěchů cyklistů Vimperska v celosvětových závodech. 

 Propojení tématu s historií cyklistiky v České republice.  

  



   
  

10 
 

3 Zvolené metody práce 

Pro dosažení hlavního cíle mé diplomové práce a z ní pramenících dílčích cílů, jsem 

potřeboval vhodnou, a především účinnou metodu. Tou se stala metoda historická.  

Zvolení vhodné metody jde ruku v ruce s tématem práce, poněvadž pro vypracování 

práce a jejího zdárného dokončení je potřeba vzájemné symbiózy obou. Moje práce je 

orientována jako historický typ práce, tudíž po prostudování specifik historické metody, jsem 

uznal za vhodné zvolit tuto metodu, byť je k ní potřeba přistupovat s jistými specifiky. Při 

studiu historické metody a jejích specifik jsem vycházel z publikací Miroslava Hrocha Úvod do 

studia dějepisu z roku 1985 a Zwettlera Úvod do studia dějepisu a technika historikovy práce 

z roku 1996. 

Ve své práci budu využívat jak indukci, tak dedukci. Indukce pracuje s tím, že známe 

obecné informace a na základě nich jsme schopni vyvodit informace o jednotlivých částech 

celku. Dedukce je jejím pravým opakem, kdy vycházíme z toho, že například vyhledám 

informace o jednotlivých členech klubu a na základě toho budu schopen vydedukovat 

úspěšnost celého klubu v dané sezoně. 

Zároveň budu pracovat pomocí přímé i nepřímé metody. „Přímá metoda je běžným a 

převažujícím postupem historikovy práce všude tam, kde jde o prostý popis skutečnosti.“ 

(Hroch, 1985, s. 204) O to v mé práci převážně půjde. Využiji ale i metodu nepřímou, protože 

o každé události nejspíš nebudu mít zdroje, které by jí přímo popisovaly. „Pokud se nedochoval 

pramen, který by přímo odpověděl na otázku, která nás zajímá, můžeme užít pramene o 

obdobné složce historické skutečnosti.“ (Hroch, 1985, s. 205) 

S přímou metodou úzce souvisí i kritika pramenů. Při historické metodě mluvíme o 

zprostředkovaném poznání, mají zde hlavní zprostředkující úlohu historické prameny, ze 

kterých čerpáme. V mé práci budu využívat prameny písemné (zde půjde převážně o noviny, 

časopisy a internetové články) i ústní. Kritika pramenů bude probíhat vnější i vnitřní. U vnější 

kritiky dochází k zjišťování pravosti pramenů. Zde můžou být v mé diplomové práci problémy 

anonymita autorů nebo zjišťování původnosti, okolností vzniku a závislosti pramenů na jiných 

zdrojích. Vnitřní kritika spočívá v ocenění obsahu a motivů a faktorů obsah určujících. 

Nakonec bych ještě zmínil využití progresivní metody při psaní práce, kdy „historik 

sleduje a zachycuje minulé události tak, jak po sobě následovaly od doby starší k době novější 

(jeho postup jde tedy paralelně s tím, jak probíhal historický proces).“ (Zwettler, 1996, s. 87)  
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4 Analýza použitých zdrojů 

Předně musím zmínit, že obstarání zdrojů, ze kterých bych mohl čerpat informace, bylo 

obtížné. K dané tématice, které se věnuje má diplomová práce, neexistuje ucelené dílo, které 

by u nás bylo doposud publikováno. Tudíž jsem musel vycházet z příbuzných tematických 

oblastí.  

Vymezení zeměpisného rámce a k stručné historii města Vimperk jsem využil publikací 

Josefa Johna, Vimperk: město pod Boubínem 1979 a Františka Kadocha, Vimperk a okolí z roku 

1990.  

K období vzniku jízdního kola jako takového, jsem měl na výběr hned několik knih, 

které se danou tématikou zabývají. Například Zlatá kniha cyklistiky od Roberta Bakaláře z roku 

1984 a Horské kolo od A do Z od Ivo Hrubíška z roku 1996. Musel jsem proto mezi zdroji hledat 

určitou syntézu a podrobit je kritice, která mi pomohla získat objektivní informace. Při sběru 

podkladů k práci jsem postupoval systematicky a aplikoval výše uvedené druhy metod.  

Velikým přínosem byly tematicky orientované periodiky, které u nás vycházejí. Tyto 

periodiky sloužily jako cenný zdroj informací a dále pro kontrolu ostatních typů získaných 

informací, například rozhovorů, které uvádím níže. Informace jsem čerpal z publikační činnosti 

odborníků, kteří publikují pro časopisy jako je Velo nebo Peloton. Tyto časopisy vycházejí 

bezmála několik desetiletí a mapují vývoj a děj ze světa horských kol. V redakcích obou 

časopisů jsou odborníci, kteří jsou většinou bývalí závodníci, tudíž znají prostředí a techniku 

horských kol, protože byly součástí jednotlivých soutěží. Dalším přínosným zdrojem byly 

jednotlivé ročníky Vimperských novin, které poukazují na akce a především úspěchy cyklistů 

z Vimperska.  

Neméně významným zdrojem informací byly rozhovory s hlavními aktéry rozvoje 

horských kol na Vimpersku. Jmenovitě zakladatelem a trenérem oddílu Bike klub Vimperk Jiřím 

Lutovským, který si za svůj život prošel snad všemi pozicemi v hierarchii sportovního oddílu. 

Dále Vojtěch Huřík, pedagog a trenér na sportovním gymnáziu Vimperk a otec úspěšné 

závodnice Terezy Huříkové. Tito pánové mi umožnili nahlédnout do jejich soukromých 

materiálů a jejich vyprávění byla nanejvýš poučná a umožnila mi, zaplnit tematické mezery 

z ostatních zdrojů.  

Podobným tématem se již zabývalo několik lidí, tudíž bylo nasnadě připojit porovnání 

prací, přičemž některé z nich mi byly i k užitku a obohatili mou práci o poznatky a způsoby jak 
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lépe hledat určité prameny. První práce byla od studenta Jana Kepla z Fakulty tělesné výchovy 

a sportu, který napsal v roce 2006 práci Historie cyklistiky v pardubickém okrese do r. 1970. 

Autor v práci popisuje historii cyklistiky od raných počátků v pardubickém okrese, obdobný 

nápad jsem měl také, ale mne bližší horská kola se v České republice objevila až s příchodem 

konce devadesátých let. Tudíž by práce byla příliš obsáhlá a poněkud zmatečná. Kepl má dobře 

vypracovanou strukturu práce a hlavně se převážně věnuje historii cyklistiky na Pardubicku, 

přičemž historii samotného bicyklu má věnované 4. stránky, což je dle mého názoru 

dostačující. 

Druhá práce byla od studenta Jakuba Martináka z Fakulty tělesné kultury, který v roce 

2012 napsal práci Vznik a vývoj horské cyklistiky na Orlickoústecku. Tato práce se zevrubně 

zabývá historií horského kola, vývoji soutěží, závodních disciplín a druhů horských kol na úkor 

hlavního tématu vývoje horské cyklistiky na Orlickoústecku. Na práci je zajímavá kombinace 

literární rešerse s praktickou částí, ve které použil anketu k bližšímu vyhledání výsledků 

v oblasti.  

Zaujala mne také práce Jakuba Mondla z roku 2016 Historie tělesné výchovy a sportu 

ve Vimperku. Tato práce byla psána na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Práce se 

zaměřuje na všechna sportovní období ve Vimperku, která člení do třech období, přičemž první 

začíná v roce 1863 a třetí končí v roce 2016. Mondl téma popisuje v širších v souvislostech, na 

úkor toho se o každém sportovním odvětví zmiňuje pouze krátce. Jelikož je práce psaná na 

sportovní odvětví ve Vimperku, lze v ní najít ve třetím období i část o cyklistice, která je 

předmětem mé práce. Vyjmenovává zde největší úspěchy Bike klubu Vimperk a význačná 

jména.  

Poslední práce obdobného charakteru vypracovala v roce 2010 studentka Veronika 

Matějková z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Téma práce bylo Analýza sportovní 

přípravy MTB cyklistů v rámci ročního tréninkového cyklu, tato analýza se týkala svěřenců Jiřího 

Lutovského a Vojtěcha Huříka z Vimperského sportovního gymnázia a členů Bike klubu 

Vimperk. V její práci se jedná pouze o využití třech sportovců pro účely analýzy. Nejde o popis 

cyklistiky, horských kol nebo klubu na Vimpersku. 
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5 Vymezení a charakteristika regionu Vimpersko 

 
Obrázek 1 - region Vimpersko. Zdroj: https://mapy.cz/zakladni?x=13.7610264&y=49.0491279&z=11&source=muni&id=957 

5.1 Vimperk zeměpisný rámec 

Území se nachází v nesouměrném povodí horního a částečně i středního toku řeky 

Volyňky, která pramení na východním svahu "Světlé hory" (1123 m. n. m.) až k Malenicím 

(490 m. n. m.). Ze západu je tato oblast ohraničena rozvodím s horním pravým přítokem Otavy 

– říčkou Losenicí. Z východu můžeme k oblasti připojit část levých poboček Blanice, přičemž 

sem můžeme zahrnout i krajinu z jihu, táhnoucí se až k hranicím s Německem, kterou protéká 

Teplá Vltava. (John, 1979) 

Vimpersko je tvořeno z geomorfologických celků Šumavy a Šumavského podhůří. 

K prvnímu jmenovanému patří pás táhnoucí se od severozápadu k jihovýchodu plochá 

hornatina Šumavských plání a Trojmezenská, která je oddělená Vltavickou brázdou od členité 

Boubínské hornatiny. Šumavské podhůří tvoří pás vrchoviny Vimperské a Bavorské. (Czudek, 

1972) 
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5.2 Vimperk stručná historie města 

V daleké minulosti jsou zmínky o malé osadě na již zaniklé Zlaté stezce, s kterou úzce 

souvisel i rozvoj samotného Vimperka. Nejstarší písemné zprávy o Vimperku můžeme najít již 

z roku 1263, kdy se objevuje jméno vlastníka města Purkarta z Janovic. (Kadoch, 1990) Purkart 

z Janovic (v některých zdrojích již uváděn jako Purkart z Vimperka) se nejpravděpodobněji 

zasloužil o postavení vimperského hradu, který je dominantou města. K založení hradu došlo 

kolem roku 1263. Rozkvět Vimperka byl úzce spjat s obchodním spojením s Pasovem. První 

zmínky pocházejí z roku 1312, kdy se Bavor ze Strakonic a Jindřich z Leubelfingu společně 

dohodli, že umožní bezpečné cestování po cestě z Vimperka do Pasova a zpět. (John, 1979) 

Milníkem byl rok 1479, kdy byl Vimperk Vladislavem II. povýšen na město. Získal též 

právo na stavbu hradeb a pořádání výročního trhu na den sv. Prokopa. V dalších letech bylo 

město v rukách Viléma z Rožmberka, Petra Voka z Rožmberka, Jáchyma z Kolovrat 

a posledním držitelem byl od roku 1719 rod Schwarzenbergů.  (Kadoch, 1990) S příchodem 

Schwarzenbergů dostál Vimperk jistých změn, kdy v roce 1728 byla postavena na náměstí 

radnice. Na přelomu 17. a 18. století dochází k rozkvětu sklářských hutí, mezi nejznámější 

patřila Michlova Huť. 

Počátek 19. století se nesl v duchu průmyslové revoluce a zakládáním podniků 

ve Vimperku. Vznikaly další sklárny, například Adolf, postavená v roce 1816, vedle které 

později vyrostla další sklárna pojmenovaná Eleonora. V roce 1848 byla postavena nemocnice 

a o pár let později, v roce 1855, jistý Jan Steinbrener v domě svého otce otevřel knihařskou 

dílnu. Později se přestěhoval do nově vzniklé továrny, která ležela na levém břehu řeky 

Volyňky. V továrně se tiskly převážně modlitební knížky a kalendáře. Výrobky Steinbrenerovi 

tiskárny měly velikou popularitu jak u nás, tak v zahraničí, čímž dosáhly světové pověsti. 

Na konci 19. století byla největší továrnou ve Vimperku závod na výrobu zápalek, kde 

pracovalo 98 zaměstnanců. Tato a další továrny přispěli k hospodářskému rozvoji, a především 

vedly k růstu města. Vždyť byl v tomto období Vimperk nejprůmyslovějším městem okresu 

Prachatice. 

Problémem Vimperka byly požáry. Jeden z největších se udál dne 27. června 1904, kdy 

požár nejvíce postihl náměstí. Zničil 48 domů a připravil o přístřeší na 248 rodin. Po tomto 



   
  

15 
 

požárů bylo celé náměstí přestavěno, dřevěné domy nahrazeny kamennými a náměstí dostalo 

nový vzhled. (John, 1979) 

První, a především druhá světová válka, měla značný vliv na Vimperk, jednalo se 

především o odsun německého obyvatelstva, které tvořilo značnou část obyvatel Vimperka. I 

přesto si město udrželo průmyslový charakter v celé komunistické éře. Zlom přišel po roce 

1989, kdy valná část podniků zavřela své provozy. (Ženíšek, 2020)  

V současnosti se Vimperk obrací především k turistickému ruchu, čemuž odpovídá i 

přízvisko "Vimperk, brána Šumavy" 
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6 Historie cyklistiky 

6.1  Vznik a vývoj jízdního kola 

Počátky cyklistiky můžeme datovat na počátek 19. století a jsou spjaté s německým 

baronem Karlem Friedrichem von Draisem ze Sauerbronnu, který si v roce 1818 nechal 

patentovat vynález Velocipedu. Ke kolu, které známe dnes, však mělo ještě daleko. Kolo se 

skládalo ze dvou loukoťových kol zasazených za sebou v dřevěném rámu. Sedlo bylo umístěné 

veprostřed Velocipedu a jezdec se opíral hrudí o dřevěnou opěrku a řízení obstarával dřevěnou 

ojí předního kola. Pohon byl skrze odrážení nohama od země, což umožnovalo jezdit i 15 

kilometrů za hodinu. (Bakalář, 1984) 

„Skutečným určujícím rysem kola se stal vynález pedálu. V roce 1839 sestrojil skotský 

kovář Kirkpatrick Macmillan přístroj, jehož zadní kolo poháněly šlapky – ukázaly se však 

neefektivní. ‚V roce 1861 připojil pařížský karosář Pierre Michaux kliky a pedály k přednímu 

kolu a vznikl Velociped. Michauxův vynález se stal populárním a v evropských městech se 

objevily stovky Velocipédů. V roce 1866 přihlásil Pierre Lallemet, Michauxův dřívější 

zaměstnanec, patent na Velociped v Americe. Pouhé tři roky na to, 31. května 1869, se v Parc 

de St-Cloud v Paříži uskutečnil první závod Velocipédů – vyhrál Angličan James Moore. První 

závod mezi městy se uskutečnil z Paříže do Rouenu 7. listopadu 1869. Opět vyhrál James 

Moore, který vzdálenost 123 kilometrů překonal průměrnou rychlostí 12 kilometrů za hodinu. 

Závod z Paříže do Rouenu se koná každý rok až dodnes.′“ (SIDWELLS, 2004, s. 10) 

V roce 1888 sestrojil ve své dílně John Kemper Starley jízdní kolo, které se již velice 

podobalo "modernímu" kolu. Přední i zadní kolo mělo stejný průměr, pohon byl obstaráván 

skrze pedály, kliky, řetěz a ozubenými koly. Jízda byla pořád nepohodlná, přestože se 

konstruktéři pokoušeli je vyrábět z nejrůznějších materiálů, jako jsou dřevo, železo, ocel. Zlom 

přišel až s Johnem Boydem Dunlopem, který vymyslel pneumatiky naplněné vzduchem, byť 

s jistou nevýhodou, nedali se vyměnit. Tento problém vyřešili bratři Michelinové v roce 1891, 

kdy si nechali patentovat snímatelné pneumatiky, které umožňují výměnu při defektu. 

(Bakalář, 1984) 

Jelikož do té doby mělo jízdní kolo pouze jeden pevný převod, který znesnadňoval jízdu 

v kopcích, navrhl a zkonstruoval Joanny Panel v roce 1911 měnič převodů. Systém se skládal 

ze tří převodových stupňů a několika táhel, s kterými se měnil převod. Pro změnu převodu 
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bylo nutné zastavit a mít s sebou nezbytné nářadí k povolení zadního kola. Vynález balónových 

pneumatik Ignazem Schwinnem, přinesl opět více pohodlí pro jezdce a menší náklady 

na údržbu jízdního kola. (Vrba, 2006). 

6.2 Historie horského kola 

Počátky horského kola začaly v 70. letech dvacátého století v jižní Kalifornii. Skupiny 

nadšenců již nebavilo ježdění po silnicích a lákal je terén, příroda a především svoboda, kterou 

jim propůjčovalo horské kolo. Hlavními průkopníky byly Gary Fisher a Joe Breeze, ke kterým 

se později přidala jména jako Charles Kelly a Tom Ritchey. 

Od začátku ale řešili velký problém ohledně absence kola, vhodného pro jízdu v terénu. 

Na trhu byla silniční kola, která se svou konstrukcí ke sjíždění prudkých kopců nehodila. Proto 

se uchýlili ke starým kolům značky Schwinn Cruiser, ze čtyřicátých let. Tato kola s ocelovým 

rámem a balónovými pneumatikami byli schopní sehnat za pár dolarů. Životnost kol byla ale 

tristní. Zlomené rámy, přední vidlice a řídítka byly časté, což vedlo nadšence k zamyšlení nad 

stavbou nového typu kola, které by bylo schopné vydržet extrémní podmínky jízdy v terénu. 

Nejdříve hledali komponenty v jiných sportovních odvětvích, například praskání trubky 

řídítek zabránila řídítka z motocyklu. Neúčinnou protišlapací brzdu, která se nacházela v náboji 

zadního kola, nahradil Gary Fisher bubnovými brzdami na obou kolech. Dále se na kola 

montovali motocyklové brzdové páky a bowdeny od americké značky Magura. Při jízdě 

v terénu bylo nebezpečné pouštět za jízdy řídítka, natož hledat páčku řazení, která se 

nacházela na spodní rámové trubce, stejně jako u silničních kol. Toto opět vyřešil Gary Fisher, 

namontoval na své kolo přehazovačku a pětikolečko, přičemž řazení umístil na řídítka. Řazení 

probíhalo pomocí palce, tak jak to známe u moderních kol. 

Jednou z největších výzev byla stavba rámu, který by byl natolik odolný pro jízdu 

terénu, ale přitom lehký a pohodlný pro jezdce. Jako první se o stavbu rámu pokusil Joe Breez 

a to v záři roku 1977 představil první rám s označením JBX1. Koncepce vycházela z bicyklů 

Schwinn, ale použil lehčí chrommolybdenových trubek. Tento druh slitiny byl již řadu let 

využíván na stavbu rámu pro silniční kola. Rám však oproti Schwinnu vybavil masivní výztuhou, 

která protínala celé kolo od hlavové trubky, až po zadní vidlici. Výztuhami opatřil i vidlici, což 

mělo za následek váhu okolo 16 kilogramů. Ačkoliv se to zdá jako neuvěřitelně těžké, v té době 

měla nejlehčí kola na trhu o 5 kilogramů více. Stavba rámů byla v podání Breeze pomalá 
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a především nákladná, jen pro představu, Breeze si za horské kolo JBX1. účtoval 750 dolarů. 

Také proto vzniklo něco málo přes 10 exemplářů. 

O několik let později, se spojil Gary Fisher s Tomem Ritchey, který vyráběl také rámy 

na horská kola. Rámy byly natolik kvalitní a lehké, že se Gary rozhodl v roce 1979 založit vlastní 

obchodní firmu a prodávat horská kola na rámech od Ritcheye. Gary přemýšlel, pod jakým 

názvem bude horská kola prodávat, protože v té době se říkalo horským kolům všelijak, 

například „Clunker“, „Ballooner“ nebo „Bomber“, všechna označení měla co dělat se vzhledem 

kol. Gary však název pojal úplně z jiného konce a propůjčil mu název „Moutain Bike“, zkráceně 

MTB, které se ujalo a je synonymem pro horská kola již 40 let. (Hrubíšek, 1996) 

K masové produkci horských kol napomohlo i japonské Shimano, které se zabývá mimo 

jiné výrobou cyklistických komponentů. Shimano v roce 1984 představilo sadu komponentů 

ryze pro horská kola s názvem Deore XT. Výrobci rámů, například Cannondale, začínají 

postupně opouštět ocel a používají na výrobu rámu dural, tím neustále snižují váhu kola. [Velo, 

2006, 9(3)] 

6.2.1 Vznik organizací 

Horská cyklistika si rychle našla příznivce a z několika nadšenců jezdících z kopce dolů, 

se stávaly desítky až stovky. Tento trend si ale žádal nová pravidla a ustanovení, jelikož někteří 

jezdci pojali závody stylem „kamikadze“, tudíž byly závody v roce 1983 zakázány. Aby mohla 

pravidla fungovat, bylo zapotřebí založit organizaci, která by zaštiťovala horská kola, potažmo 

jízdu v terénu. 

V roce 1983 byla založena organizace National Off-Road Bicycle Association (NOBRA), 

která zpracovává pravidla, a pod její záštitou se pořádají závody. Mezi nejprestižnější patří 

například šampionát USA. Ruku v ruce se založením NOBRA a vznikem závodů jdou i první 

profesionální stáje, které jsou sponzorované výrobci cyklistických komponentů, nebo rámů. 

„Horská kola zdomácněla i v cyklisticky poněkud konzervativnější Evropě, která 

pochopila že „moutainbiking“ je něco víc než výstřední zábava bláznivých kalifornských kluků.“ 

(Hrubíšek, 1996, s. 14) Díky vzrůstající oblibě horského kola se zrodila myšlenka poměřit síly 

mezi bikery z Evropy s těmi z USA, vznikly tudíž mezinárodní závody. Vzniká světový pohár 

horských kol „Grunding Moutain Bike World Cup“ a v roce 1990 první oficiální mistrovství 

světa v Durangu ve státě Colorado. S rozvojem závodů se postupně začaly oddělovat dvě 

hlavní závodní disciplíny: downhill – který představuje závod ve sjezdu a cross country – závod 
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na uzavřeném okruhu, vypsaný na několik kol. Downhill představuje adrenalinovou disciplínu, 

kde jde především o technický um jezdce, odvahu a s nadsázkou i o štěstí. Cross country je 

spíše vytrvalostní disciplínou. (Hrubíšek, 1996) 

Od světového poháru a mistrovství světa byl jen krůček k olympijským hrám. Do 

programu olympijských her 1996 v Atlantě bylo zařazeno cross country mužů a žen. Na startu 

nechyběli ani čeští účastníci, v ženách se zúčastnila Kateřina Neumannová a Kateřina 

Hanušová, skončily na 18. a 19. místě. V závodě mužů byli na startu Pavel Camrda, který 

dokončil na 33. místě a Radovan Fořt, který se umístil na 24. místě. [Velo, 2006, 9(3)] 
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7 Vývoj cyklistiky na Vimpersku 

Cyklistika na Vimpersku hrála v historii cyklistiky České republiky důležitou roli. 

Vyrostlo zde mnoho cyklistů, zejména na horských kolech, kteří to díky své pílí a nadšení 

dotáhli až na letní olympijské hry. Mezi ně patřila například význačná jména jako sestry 

Kateřina a Lucie Hanušovi, Jan Vastl, Tereza Huříková a mnoho dalších. Všichni tito sportovci 

pochází ze stejného oddílu s názvem Bike klub Vimperk. Tento klub je na Vimpersku nejstarší 

a dominantní. Ovšem z ekonomických důvodů se klub spojoval se silnými sponzory, kteří byli 

schopni týmu zajistit potřebné materiální vybavení a financovat přípravu. Za tuto podporu pak 

nesl název týmu jméno hlavního sponzora. „Vždycky jsme byli BK Vimperk, pokaždé ale s jiným 

přídomkem.“ [Peloton, 1999, 9(4), s. 15]  

7.1 Vznik bike klubu Vimperk (1989–1993) 

Jak jsem již zmínil výše, počátky horského kola můžeme hledat v 70. letech v Kalifornii. 

Vlivem tehdejší doby a politického uspořádání se k nám do České republiky, a především 

na Vimpersko, dostalo horské kolo až po roce 1989. Neexistoval žádný spolek, klub nebo 

organizace, nadšenci jezdili na horských kolech převážně sami. To se změnilo na podzim roku 

1993, kdy se v regionu konal jeden z prvních závodů na horském kole na sjezdovce ve 

Strážném. Tomu ale předcházel závod, který byl v regionu úplně první, a to byl Král Šumavy. 

Tento závod byl předchůdcem dnes známého závodu Král Šumavy, který se jezdí dodnes, 

ovšem tento závod se již nekoná v místě původního závodu, ale v Klatovech. 

Závod ve Strážném se od podoby nynějších závodů na horském kole lišil. Trať nebyla 

značená a závodníci se museli řídit pouze podle orientačních bodů. Tato trasa vedla po 

hřebenech Šumavy ze Strážného po německé straně až do Železné rudy a zpátky již po české 

straně přes vrcholy Debrník, Prášily, Poledník, Černou horu a Bučinu. Dnes by se tento závod 

nemohl opakovat, poněvadž většina trasy vedla skrz první zóny národního parku Šumava, 

které v té době ještě nebyly vytyčeny. Závodu se účastnilo pouze osm závodníků a trať jim 

zabrala mezi osmi až deseti hodinami. Jeden závodník na tento závod dorazil až z Českých 

Budějovic. Za zmínku stojí, že tento závodník absolvoval trasu závodu v kraťasech a dresu 

s krátkým rukávem i přesto, že ve Strážném pršelo a na hřebenech padal sníh.  

Po tomto závodě se jeden z nadšenců, Jiří Lutovský, rozhodl pro založení cyklistického 

oddílu Bike klub Vimperk. Tento oddíl již od počátku fungoval ve spojení se sportovním 
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gymnáziem ve Vimperku. Jiří Lutovský nastoupil na gymnázium Vimperk v únoru 1994, jako 

trenér lyžařů – sjezdařů, což ovšem nebylo jeho první působení na gymnáziu. Byl to spíše 

návrat, protože na gymnáziu již trénoval v letech 1982 až 1989.  

 Z důvodů nevyhovujících podmínek pro trénink a závody sjezdových lyžařů, byl tento 

obor na gymnáziu zrušen. Jiří Lutovský se posléze začal věnovat v rámci gymnázia studentům 

jiného oboru, a to lyžařům běžcům. Mezi studenty, kteří tou dobou tento obor studovali, patřili 

i sestry Kateřina a Lucie Hanušovi, Petr Steinbach, Růžena Randáková. O těchto sportovcích se 

budu ještě dále zmiňovat. Hlavní náplní letní přípravy běžců na lyžích byla jízda a s ní spojené 

závody na horských kolech. Pro lyžaře představovalo horské kolo velmi důležitý tréninkový 

doplněk letní přípravy a obohacení jejich fyzického fondu.  

Jízda na horském kole začala být natolik populární, že o rok později vznikl na gymnáziu 

Vimperk samostatný obor pro cyklisty na horském kole. S příchodem mladých cyklistů, začal 

Bike klub Vimperk pořádat závody pro širokou veřejnost. (Rozhovor s Jiřím Lutovským) 

7.2 Období Kateřiny Hanušové (1994–1997) 

V roce 1994 cyklisté z Bike klub Vimperk poprvé účastnili závodů Českého poháru MTB. 

„Navázali jsme kontakt s bývalým Treking Foxem. Dohoda zněla, že firma nám zapůjčí kola 

a uhradí náklady na závody, a my budeme v létě startovat v rámci letní přípravy na Českém 

poháru MTB.“ [Peloton, 1999, 9(4), s. 14]. S názvem tohoto seriálu závodů je to obdobné jako 

s názvy cyklistických týmu. Kdy titulární sponzor za vynaložené finanční prostředky požaduje 

být uveden v názvu. Tudíž pro rok 1994 se seriál závodů jmenuje Český pohár Marin Cup.  

V barvách Trekking Fox Prachatice do závodů nastupovaly studentky sportovní gymnázia 

Vimperk Kateřina Hanušová a Růžena Randáková. [Peloton, 1999, 9(4)] 

Hned v prvním závodě Českého poháru v Teplicích obě cyklistky obsadily medailové 

pozice, přičemž Kateřina Hanušová byla první s velkým náskokem před druhou Růženou 

Randákovou. Pro diváky bylo umístění cyklistek čirou senzací, pro Kateřinu a Růženu to byly 

totiž první závody na horském kole a Kateřina ještě neuměla ani pořádně přehazovat. O den 

později se jel druhý závod Českého poháru v Unhošti, kterého se opět zúčastnily Kateřina 

Hanušová a Růžena Randáková. „Druhé dějství Marin Cupu v Unhošti provázel stejně jako 

v loňském roce déšť. Brod byl o nějaký ten centimetr hlubší a pěší úsek na rozbláceném 

stoupání o pár centimetrů delší. Přibylo technických pasáží a divácky atraktivních míst, kde 

bylo možné cyklisty spatřit vícekrát za okruh. Rozhodčí se poučili ze sobotního startu a konečně 
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vzali vládu nad nervózním davem pevně do svých rukou.“ [Peloton, 1994, 4(6), s. 29] V tomto 

závodě obsadila Kateřina výborné druhé místo a Růžena byla čtvrtá. [Peloton, 1994, 4(6)] 

V tomto roce se také konal seriál závodů Šumavský pohár, na jehož organizaci se 

podílel Bike klub Vimperk. Pohár se skládal z pěti podniků konaných po celých jižních Čechách. 

Jeden ze závodů se konal přímo ve Vimperku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Seriál Marin Cupu pokračoval dne 21. května v Olomouci a juniorky z Gymnázia 

Vimperk si opět nevedly špatně. Na třetím místě skončila Růžena Randáková, hned za ní 

Kateřina Hanušová a tohoto závodu se zúčastnila i Kateřiny starší sestra, Lucie Hanušová, která 

byla devátá.  Čtvrtou zastávku Českého poháru Marin Cupu hostila Sušice a to dne 11. 6. Jelikož 

Sušice neleží daleko od Vimperka, vypravila se na závod početná skvadra závodnic z týmu 

Trekking Fox. Již známé sestry Hanušovi a Růženu Randákovou doplnila ještě Šárka 

Grabmüllerová. V závodě si nejlépe vedla Kateřina Hanušová na druhém místě, následovaná 

svou sestrou Lucií na pátém místě. Šárka dokončila na skvělém sedmém místě a elitní desítku 

uzavřela Růžena. [Peloton, 1994, 4(7)] 

O týden později se jela Velká cena Cyklo Macner ve Strakonicích, závod byl vypsán pro 

ženy a juniorky na 12 kilometrů v lese na úpatí hory Kuřidlo. Závod opanovala Kateřina 

Hanušová s náskokem na druhou Chybovou více než tří minut. [Peloton, 1994, 4(8)] 

Pátý podnik Marin Cupu se konal 2. 7. v Rychnově nad Kněžnou a byl to test 

trénovanosti na blížící se vrchol sezóny, mistrovství republiky. V závodě si nejlépe vedla 

Kateřina Hanušová, která si čtvrtým místem udržela průběžné vedení v seriálu. Desátá dojela 

Randáková. Svůj první start s Marin Cupu si odbyl další svěřenec Vimperského gymnázia Petr 

Steinbach, který startoval v kategorii juniorů a dokončil na osmém místě se ztrátou více než 

pěti minut na vítěze. Již avizované Mistrovství republiky Marin “94 se jelo 23. 7. ve Slušovicích. 

Start a cíl závodu byl v nádherném areálu hotelu Všemina u Slušovic a trať vedla 

po Hostýnských vrších. „Jedno ze tří ostrých stoupání, která nešlo zdolat jinak než na nejlehčí 

převody, se pro většinu závodníků stalo pěším úsekem.“ [Peloton, 1994, 4(9), s. 38]. Bohužel 

náročnost tratě byla až druhotným problémem závodníků, větším byla vedra, která v tento 

den panovala. Rtuť teploměrů ukazovala přes dvaatřicet stupňů, což si vyžádalo zkrácení kol 

závodu. „Mistrovská biková klání otevřely svým závodem ženy (na startu se jich sešlo 30!) 

v těsném sledu s kategorií muži II za zády. Lyžařka Neumannová nedala svým soupeřkám šanci 

od prvních metrů, i když náskok v cíli neměla veliký. Druhá Kateřina Hanušová, najela na třetí 

Hákovou stejně jako ztrácela na vítězku z olomouckého Olpranu. Vedoucí trojice žen své 
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soupeřky pokořila rozdílem třídy.“ [Peloton, 1994, 4(9), s. 38]. Na pátém místě dojela Lucie 

Hanušová a v závodě juniorů byl šestý Petr Steinbach. [Peloton, 1994, 4(9)] 

Smůlu si vybrala Kateřina Hanušová před mistrovstvím Evropy v Métabief, kam byla 

nominovaná Českým svazem cyklistiky, do kategorie juniorek. „Při klubovém soustředění 

v Rakousku si zlámala žebra, a tak velice pravděpodobnou medaili musela přenechat 

domácím.“ [Peloton, 1994, 4(10), s. 34]. Tímto zraněním přišla o možnost závodit ve finále 

Marin Cupu, které proběhlo 24. 9. ve Frýdlantu. Alespoň malá náplast bylo krásné třetí místo 

sestry Lucie. V celkovém pořadí Českého poháru obsadily ve společné kategorii žen a juniorek 

svěřenkyně Vimperského gymnázia třetí, čtvrté a sedmé místo. Třetí byla Kateřina Hanušová, 

čtvrtá Růžena Randáková a sedmá Lucie Hanušová. Což k jejich věku, kdy všechny patří 

do kategorie juniorek, je velikým úspěchem. [Peloton, 1994, 4(10)] 

O sezóně 1995 můžeme mluvit jako o začátku cyklistické éry na gymnáziu Vimperk. 

K lyžařům, kteří měli horské kolo pouze jako doplněk letní přípravy, se na gymnáziu přidal další 

učební obor a to „Specialisté na horská kola zařazení do sportovní školy. Jednalo by se 

o čtyřleté studium gymnázia sportovní školy ve Vimperku, detašovaného pracoviště sportovní 

školy České Budějovice.“ [Peloton, 1994, 4(11), s. 32]. S rokem 1995 se změnil i hlavní sponzor, 

firma Marin, která vyrábí horská kola. Nový název týmu pro sezónu 1995 byl Marin team 

sportovní škola Vimperk a cyklisté jezdili na kolech značky Marin. Tým byl ve složení Jiří 

Lutovský a Jiří Havlíček coby trenéři, Martin Ždimera jako mechanik. Páteř týmu tvořily sestry 

Hanušovi, Kateřina a Lucie spolu s Růženou Randákovou a Petrem Steinbachem. Novými 

přírůstky byly Petr Hynča, Tomáš Adamec a David Šimeček. [Peloton, 1995, 5(9)] 

Vstup do sezóny nebyl pro tým nijak vydařený, prvního závodu Českého poháru Marin 

Cup 1995 v Rusavě se zúčastnil pouze Petr Steinbach, který startoval v závodě juniorů. 

Dokončil až na osmnáctém místě. Reputaci si svěřenci Jiřího Lutovského vylepšili v Praze 

20. května, kde se jel druhý díl seriálu Marin Cup. Lucie Hanušová byla v ženách 

na nepopulárním čtvrtém místě, když závod, vyhrála stylem start cíl favoritka Kateřina 

Neumannová. Velký úspěch přinesl závod juniorů, kde Petr Steinbach skončil na druhém místě 

a slavil své první pódiové umístění v Českém poháru. [CYKLOSERVIS, 1995, 1(9), s. 6] 

I v tomto roce se konal Šumavský pohár MTB, na jehož konání se podílel Bike klub 

Vimperk. Pohár měl šest zastávek, z toho pět v disciplíně cross country a jeden ve sjezdu. 

Třetí díl Českého poháru v Rychnově se nesl v podobném duchu jako ten v Praze, 

v ženách byla pátá Lucie Hanušová a Petr Steinbach v juniorech čtvrtý. O dna týdny později se 
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na start čtvrtého závodu Marin Cup postavila i Kateřina Hanušová a hned získala skvělé čtvrté 

místo v nabyté konkurenci, což bylo důležité pro blížící se mistrovství Evropy. Dle výsledků 

v Českém poháru totiž vybírá reprezentační trenér svěřence na ME. Petr Steinbach byl opět 

na „bedně“, když si poradil s nelehkou tratí a soupeři a skončil na druhém místě. Tím si upevnil 

třetí místo v celkovém pořadí poháru. [CYKLOSERVIS, 1995, 1(13)] 

O týden později se ve Strakonicích jela Velká cena Cyklo Macner, kde si připsal své první 

kariérní vítězství David Šimeček. Prvního a druhého července se na Zadově, v lyžařském areálu 

v blízkosti Churáňova jel nejdříve závod cross country a druhý den ve sjezdu. Na skoro domácí 

trati ovládli závod juniorů Petr Steinbach a David Šimeček. [Peloton, 1995, 5(8)] 

Pátý závod Českého poháru se uskutečnil ve Velkých Losinách a to dne 15. 7. Kateřina 

Hanušová byla v ženách na třetím místě a Petr Steinbach dokončil na čtvrtém místě. 

Mistrovství České republiky Marin Cup se jelo v Olomouci 3. 8. a byl to test výkonnosti na 

vrchol sezóny, mistrovství Evropy ve Špindlerově Mlýně o dva týdny později. Na start závodu 

žen se postavila kompletní ženská špička v čele s Kateřinou Neumannovou, letos 

neporaženou. Závod se vyvíjel dle očekávání. Suverénní Kateřina nenechala nic náhodě a, i 

přes pohmožděný kotník, si ihned po startu vybudovala slušný náskok, který dovezla až do cíle. 

Závodu se zúčastnilo trio závodnic ze sportovního Gymnázia Vimperk, nejlépe si vedla Lucie 

Hanušová na pátém místě, doplněná sestrou Kateřinou na osmém.  Po nepovedeném startu 

se kupředu dostávala i Růžena Randáková, ale na lepší než třinácté místo to nestačilo. 

V závodě juniorů nastoupil Petr Steinbach a vedl si bravurně, když potvrdil vyváženost 

letošních výsledků a dojel si pro třetí místo. [Peloton, 1995, 5(8)] 

V polovině srpna, přesněji rozmezí mezi patnáctým a dvacátým srpnem se přesunula 

veškerá pozornost světa horských kol na Českou republiku, přímo do Špindlerova Mlýna, který 

hostil Mistrovství Evropy cross country a sjezdu. „Nervy všech bikerů byly do poloviny srpna 

napjaté k prasknutí a v hlavě hlodal červík nejistoty, co nám mistrovství Evropy MTB přinese a 

jak to všechno v tom Špindlu vlastně dopadne.“ [Peloton, 1995, 5(9), s. 28]. Trať vzbuzovala 

v závodnících strach, jenom když viděli v propozicích její profil. Aby také ne, okruh o délce osm 

a půl kilometru s převýšením 330 metrů, představoval značné sousto i pro favority, kteří jsou 

na ledasco zvyklý ze Světového poháru. Počet okruhů byl stanoven dle kategorií, například 

muži měli závod vypsaný na sedm okruhů, což po protestech závodníků, bylo sníženo „jenom“ 

na okruhů šest.  „Strat se nacházel ve sportovním areálu ve Svatém Petru, ležícím v nadmořské 

výšce 748 metrů. Hned po něm na jezdce čekal dlouhý rovný výjezd do protilehlého svahu. 
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Po jeho zdolání závodníci sjeli do Špindlerova Mlýna, kde je přes silnici převedl dřevěný můstek, 

aby se pustili do stoupání snad nejobtížnějšího: k architektonické pomstě našim nejvyšším 

horám – hotelu Horal, který bývalý režim nechal postavit v nadmořské výšce 900 metrů. Od něj 

trať klesala až do cílového sportovního areálu ve Svatém Petru.“ [CYKLOSERVIS, 1995, 1(16), 

s. 5] 

Očekávání od našich závodníků účastnících se mistrovství Evropy MTB ve Špindlerově 

Mlýně bylo veliké „Moc jsme si přáli svoji premiérovou medaili a možná jsme tak trochu 

počítali, že by to mohlo být hned první den finálových disciplín. V pátek totiž bylo na pořadu 

cross-country juniorských a veteránských kategorií. Měla se zatřpytit na hrudi některého 

z našich juniorů, jenomže v úvodní disciplíně juniorek příjemně šokovala Růžena Randáková 

z týmu Marin SŠ Vimperk. Jestliže po celou sezónu zaostávala za svoji lyžařskou i cyklistickou 

soupeřkou Kateřinou Hanušovou v závodech Marin Cupu, na špindlerovské trati doslova 

letěla.“ [Peloton, 1995, 5(9), s. 29]. Pro Růženu Randákovou byl závod životním výsledkem, i 

přesto, že byla nasazená až jako pátá juniorka z české reprezentace, probila se startovním 

polem až na bronzovou pozici. Její trenér Jiří Lutovský o ní po závodu pronesl „Růžena se po 

jarním tréninkovém výpadku zlepšovala závod od závodu. Je to dívka velice sveřepá, když se 

zapře, jde za svým, zakousne se a nepustí.“ [Peloton, 1995, 5(9), s. 30]. Již zmíněná Kateřina 

Hanušová si prožila smolný den, jelikož během závodu měla technický problém se zadní 

brzdou, který je vedl ke čtrnáctému místu. Ve Špindlerově Mlýně se představila v závodě žen 

i Lucie Hanušová, která dokončila na 32. místě. [CYKLOSERVIS, 1995, 1(16)] 

Finále Českého poháru MTB hostila Sušice dne 2. září. Navzdory nepříznivému počasí 

se do Sušice sjela kompletní česká špička MTB, i se svěřenci Jiřího Lutovského. „Rozbahněná 

crosscountryová trať měřila necelých sedm kilometrů a její převýšení dosahovalo asi 245 

metrů. Okruh obsahoval jedno táhlé stoupání na nejvyšší bod tratě, dva lesní výjezdy a prudký 

sjezd, kterým se závodníci vraceli zpět na náměstí, kde byl start a cíl.“ [CYKLOSERVIS, 1995, 1( 

18), s. 4.] V závodě žen si nejlépe vedla Kateřina Hanušová na třetím místě doplněná svojí 

sestrou Lucií na pátém místě. V celkovém pořadí Marin Cupu v kategorii žen obsadila Kateřina 

skvělé třetí místo, přestože je věkem ještě juniorka. Lucie Hanušová byla celkově osmá 

a Růžena Randáková na dvaadvacátém místě. V juniorské kategorii si pro šesté místo dojel 

Petr Steinbach a v celkovém hodnocení poháru obsadil krásné třetí místo. [CYKLOSERVIS, 

1995, 1(18)] 
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Závěr sezóny patřil jako každý rok Mistrovství světa MTB, které pro tento rok hostil 

Německý Schwarzwald, konkrétně městečko Freiburg. „V Německu se mělo bojovat o dvanáct 

sad medailí v oficiálních soutěžích, o dvě medailové sady ve slalomu a především o 64 

postupových míst na olympijské hry 1996 v Atlantě, do jejichž programu byl moutainbike 

poprvé zařazen.“ [Peloton, 1995, 5(10), s. 30] Předehru víkendovému finále udělaly juniorské 

závody, kde měl Marin team sportovní škola Vimperk své zastoupení. V závodě juniorek to 

byly Růžena Randáková, bronzová z evropského šampionátu a Kateřina Hanušová, třetí 

v celkovém pořadí Českého poháru. Do závodu vstupovaly obě reprezentantky s velkými 

ambicemi, ale Růžena prodělala angínu a ještě nebyla v dostatečné formě. Oproti tomu 

Kateřina se na závod dobře vyspala a svoji formu prodala se vším, co k tomu patří. I přes 

opětovné problémy s brzdou a defektem, dokázala vybojovat historicky první medaili 

na mistrovství světa pro české barvy, umístila se druhá. Růžena byla čtrnáctá. Po dívkách byl 

na pořadu závod juniorů, kde byl náš další zástupce Petr Steinbach, třetí v celkovém hodnocení 

Českého poháru. Dokončil na 60. místě. Do víkendového klání vstoupila i Lucie Hanušová 

v závodě žen, bohužel se jí závod nepovedl a dojela na 82. pozici. [Peloton, 1995, 5(10)] 

Mistrovství světa bylo pro Českou republiku zlomové v tom, že kolektiv mužů a žen 

vybojovaly postup na olympijské hry, kde se poprvé představí horská kola.  

Do olympijské sezóny 1996 vstupoval Bike klub Vimperk se stejným názvem jako v roce 

předešlém, tudíž MTB team Marin SŠ Vimperk. I složení týmu bylo obdobné, v čele stál Jiří 

Lutovský s trenéry Jiřím Havlíčkem a Vladimírem Šípem. Páteř tvořily sestry Kateřina a Lucie 

Hanušovi, Růžena Randáková, Petr Steinbach a David Šimeček. Nově se v barvách týmu Marin 

představili Jiří Vávra a Ivan Rybařík. [Peloton, 1996, 6(4), s. 57] 

Český pohár Gambrinus Cup 1996, tak je celé znění seriálů, měl tento rok sedm 

zastávek, včetně jedné, kde se udělovali mistrovské dresy. První závod nejprestižnějšího 

seriálu závodů konaného u nás, nově s titulárním partnerem Gambrinus se odehrál 

11. a 12. května ve Zlíně. Na rozblácené trati, která svým profilem a náročností neodpovídala 

té, která čeká na naše reprezentanty v Atlantě, měla rozhodnout o tom, kdo dostane místo 

v letadle. Boj to byl veliký, především o druhé místo v ženách. Česká jednička Kateřina 

Neumannová měla místo v reprezentačním výběru jisté, ale o tom druhém, měl rozhodnout 

až výsledek v závodě, který eliminoval závodnice z užšího výběru. „Dlouhý, strmý, kluzký a tím 

pádem těžký výjezd, nebo spíš "výlez", byl pro většinu dívek hotovým očistcem a způsob, jakým 

tuto "raubířinu" zvládaly ty nejlepší, nelze než ocenit hlubokým smeknutím. Většina závodnic 
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kolo tlačila, a i tak bylo dost náročné se nahoru vyškrábat bez hřebíků na tretrách. Tyto pasáže 

Neumannové vyhovovaly snad nejvíce ze všech a neuvěřitelná kondice jí dovolovala dlouhými 

kroky získávat cenné sekundy. Přetrvávající názor, že je pomalejší z kopce, vyvracela 

v technických pasážích na kluzkém rozbahněném trávníku. Tam dokazovala, že ve sjezdu už 

za svými konkurentkami nijak nezaostává. Technickou a fyzickou zdatnost předvedla druhá 

Katka, tedy Hanušová. Jako jediná zvládla těžký výjezd v sedle, a to vzhledem k tomu, že trať 

byla ještě pěkně promáčená, byl husarský kousek“ [Peloton, 1996, 6(6), s. 46] Kateřina v tomto 

závodě vybojovala třetí místo. Jiří Vávra si při své premiéře v Českém poháru připsal třinácté 

místo. Druhý díl seriálu hostila Olomouc „Snad jen nejmladší účastnice naší bikové olympijské 

výpravy, Kateřina Hanušová, se zdála trošku nad věcí a po tom, co byla pro olympiádu vybrána, 

si užívala jistě zaslouženého odpočinku po náročné sezóně lyžařské, spojené s prvními 

nominačními závody sezóny cyklistické.“ [Peloton, 1996, 6(6), s. 46] Velikého úspěchu dosáhli 

cyklisté z Marin SŠ Vimperk v třetí zastávce Českého poháru v Mostě, kdy závod žen opanovaly 

sestry Hanušovi, Kateřina vyhrála a Lucie byla druhá. V závodě juniorů si pro druhé místo dojel 

David Šimeček. Svou výkonost potvrdil i na konci června v Rychnově nad Kněžnou, kdy skončil 

na třetím místě ve čtvrtém pokračovaní Gambrinus MTB Cupu. [Peloton, 1996, 6(6)] 

Poslední prověrkou před nezadržitelně se blížícími olympijskými hrami a mistrovským 

závodem, byla pátá zastávka Českého poháru v Brně. Suchá, povětšinou rovinatá trať měřící 

5,5 kilometru připomínala spíše silniční kritérium. Závod se nesl v obdobném duchu jako 

doposavad, ženský závod ovládla Kateřina Neumannová, bohužel pro Kateřinu Hanušovou to 

nebyl nejlepší den, nevešla se na stupně vítězů a skončila až pátá.  

„Netrpělivě očekávaná premiéra horské cyklistiky v programu olympijských her přinesla 

přesně to, co slibovala. Na jedné straně nepochybně zvýšení zájmu o MTB mezi sportovní 

veřejností, pro mnohé až Atlanta objevila horská kola, respektive závodění na nich. Na druhé 

straně přišla s mountainbikovým zvyklostem odporujícím prostředím, okleštěným způsobem 

kvalifikace i netradiční tratí. Koneckonců, s tím vším se počítalo. A u realistů také s tím, že naši 

reprezentanti rozhodně nemohou uvažovat o nějaké výsledkové bombě, jíž by se rovnalo 

umístění v první desítce, ať už ženského či dokonce mužského závodu“ [Peloton, 1996, 6(9), s. 

19] Předposlední den v červenci se na start postavila čtveřice našich reprezentantů. Nejdříve 

přišly na řadu ženy, které čekala technická trať o délce bezmála 38. kilometrů. Byla plná 

krátkých výjezdů a sjezdů s množstvím zatáček, které prověřilo ovládání kola. Rovinaté pasáže 

byly vedeny především po trávě, která dle slov závodníků byla hustá až „lepivá“. V cyklistickém 



   
  

28 
 

žargonu „to prostě nejelo“. Celý závod byl ve znamení úmorného vedra a změny tempa, což 

našim reprezentantům nesvědčilo. Ačkoliv již před závod bylo všem jasné, že v klimatických 

podmínkách panujících v okolí Atlanty, bude největším problémem cyklistů příjem tekutin 

a s tím spojená dehydratace. Náš realizační tým a reprezentanti se s tím nedokázaly poprat, 

popravdě řečeno, těžko dané podmínky simulovat. Nejlépe o tom svědčí i slova reprezentanta 

Radovana Fořta „Vypil jsem za okruh dvě lahve, ale určitě bych zvládl ještě jednu. Jenomže jsem 

se už neměl kde napít, nebyl na to prostě čas…“  [Peloton, 1996, 6(9), s. 20] Na startu měla pád 

Kateřina Neumannová, tudíž se musela prokousávat startovním polem, ale na lepší než 18. 

místo to nestačilo, sama po závodě komentovala svůj karambol a výsledek závodu takto 

„Možná mě stál tři, čtyři místa, ale na první desítku to nebylo v žádném případě“ [Peloton, 

1996, 6(9), s. 20] Výsledek druhé Kateřiny Hanušové byl o poznání optimističtější, co se týče 

výhledů do budoucnosti, teprve osmnáctiletá studentka Sportovního Gymnázia ve Vimperku 

dokázala dojet na devatenáctém místě, hned za Kateřinou Neumannovou. Její výsledky jsou 

budoucností české horské cyklistiky. Bohužel obě Kateřiny po závodě zdůraznily, že zůstávají 

lyžařkami, a to potvrdili svojí neúčastí na mistrovství světa, které se konalo v Austrálii. Závod 

mužů se jel na stejné trati, avšak bylo pro muže vypsáno více okruhů, což dalo celkově 

48 kilometrů. V nabyté konkurenci si nejlépe vedl Radovan Fořt na 24. místě, následován 

Pavlem Camrdou. Nutno podotknout, že největším úspěchem pro naši reprezentaci byl již fakt, 

že jsme se na olympijské hry do Atlanty vůbec nominovali. [Peloton, 1996, 6(9)] 

Mistrovství České republiky MTB hostili 10. a 11. srpna Velké Losiny a bylo to již páté 

mistrovství horských kol, kdo mohl před lety čekat, že se z náhlé módní vlny, stane cyklistický 

fenomén. Rok od roku roste počet startujících a jejich kvalita. O to více je důležité vítězství 

Davida Šimečka, který v závodě juniorů nenašel přemožitele. Před závodem nepatřil do adeptů 

na vítězství, ale v posledním sjezdu ujel všem a slavil úspěch. V ženách byla pátá Kateřina 

Hanušová a desátá Růžena Randáková. O dva týdny později se reprezentanti SŠ Vimperk 

postavili v národních barvách na start Mistrovství Evropy v Bassano del Grappa, v závodě 

juniorů si z českých reprezentantů nejlépe vedl David Šimeček na 37. místě a v závodě žen 

Kateřina Hanušová na 44. místě. [Peloton, 1997, 7(9))  

I v tomto roce se Bike klub Vimperk podílel na konání seriálu závodů pro širokou 

veřejnost, kdy našel generálního sponzora ve společnosti Budvar. Budvar Cup MTB 96 se 

skládal z pěti závodů a to na Zadově, v Prachaticích, v Písku, ve Strakonicích a v Táboře. Tento 
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nepohárový seriál si našel mnoho příznivců z řad amatérských cyklistů i profesionálů. Mezi 

významné závodníky se řadí bratři Camrdové, Fořt a Neumannová. [Peloton, 1997, 7(4)] 

První zářijový víkend přinesl finálový podnik Gambrinus MTB Cupu, který ukončil 

dlouhou sezónu. Celkově se v poháru umístil David Šimeček na druhém místě a Kateřina 

Hanušová na čtvrtém.  Tato sezóna byla pro Jiřího Lutovského a jeho MTB team Marin SŠ 

Vimperk velice úspěšná. Jen si vzpomeňme na mistrovský dres Davida Šimečka, nebo účast 

Kateřiny Hanušové na Olympijských hrách v Atlantě. [BIKE Peloton BULLETIN, 1996, 6(6)] 

Díky úspěchům v roce 1996 věřili trenéři, že i rok 1997 se ponese ve znamení úspěchů. 

„V letošní sezóně budeme vystupovat pod názvem Budvar SŠ Vimperk, informuje Jiří Lutovský.“ 

[Peloton, 1997, 7(4), s. 54] Tím se Vimperští cyklisté dostali do profesionálního týmu, který má 

ty nejvyšší ambice.  Střední škola funguje jako farma, zdroj talentů táborské stáje Cyklo Team 

Budvar. V týmu jsou sestry Kateřina a Lucie Hanušovi spolu s Davidem Šimečkem, Lucií 

Čuříkovou a Petrem Steinbachem. [Peloton, 1997, 7(5)] 

Na začátek sezóny je situován seriál závodů Vimperská MTB liga Trekking Fox cup, který 

se netradičně koná ve středu, v areálu autokempu Vodník. Seriál je zaměřen především 

na mládež, dospělí mají vyčleněné pouze tři kategorie. Další závody ve spolupráci s Bike klub 

Vimperk je již známý seriál Budvar Cup MTB 97, který se odehrává především na Šumavě. 

V tomto roce se ale dvě zastávky seriálu přesouvají do zahraničí, a to 31. května 

do Rakouského Wellsu a 29. června Kubiweit – Scheneck. [Peloton, 1997, 7(4)] K 60. výročí 

založení gymnázia Vimperk se konal cyklistický závod do vrchu, start byl na parkovišti u hotelu 

pyramida a cíl na Vodníku u vysílače nad městem (Kronika školy 1996-1997). 

Desátý ročník světového poháru horských kol, Grunding Cupu zavítá premiérově do 

Čech. Hostit ho nemůže žádné jiné místo v republice než mekka české MTB scény Špindlerův 

Mlýn, který má bohaté zkušenosti s pořádáním světových závodů. Trať je podobná té 

z mistrovství Evropy v roce 1995, absentuje překonání brodu, který může být v květnu ještě 

rozvodněný po tání sněhu a voda by mohla sahat závodníkům až po pás. David Šimeček 

v premiéře v seniorské kategorii dokončil na 88. místě. [Peloton, 1997, 7(6)] 

Český pohár má v tomto roce opět staronového generálního partnera, firmu Marin. 

V závodě Českého poháru v Jablonci nad Nisou obsadila Kateřina Hanušová čtvrté místo. 

V kategorii juniorek brala stříbro Lucie Čuříková. V Mostě se konalo mistrovství republiky MTB, 

opět s nesmazatelnou stopou Vimperských závodníků. Okruh dlouhý 7,6 kilometru 

s převýšením 240 metrů dokonale prověřil připravenost závodníků. Již v závodě juniorek se 
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umístila na pěkném pátém místě Lucie Čuříková, což byla předzvěst vynikajících výsledků na 

šampionátu. Kateřina Hanušová slavila svůj první mistrovský titul, z kterého měla obrovskou 

radost „Jen před třemi lety jsem byla druhá – jinak se mi na mistrovství moc nevedlo“ [Peloton, 

1997, 7(9), s. 33] Česká reprezentace se vydala na mistrovství Evropy do Dánského Silkeborku, 

kde si v ženách nejlépe vedla Kateřina Hanušová na solidní 14. pozici a Lucie Čuříková 

v juniorkách na 29. Finále Marin Cupu přineslo další úspěchy Vimperským cyklistům. Hanušová 

potvrdila formu, s kterou závodila po celou sezónu a obsadila třetí místo v závodě i v celkovém 

pořadí seriálu. Úplně stejný výsledek zaznamenala i Čuříková, která však závodila v kategorii 

juniorek. [Peloton, 1997, 7(7); Peloton, 1997, 7(9)] 

7.3 Období 1998–2001 

V sezóně 1998 zůstal název týmu stejný Budvar SŠ Vimperk, bohužel v pozměněné 

podobě, co se závodníků týče. Odešly největší výsledkové stálice týmu sestry Hanušovy, kdy 

Kateřina přešla do týmu Česká spořitelna MTB a Lucie zvolila cestu lyžařky a studia v USA.  

Bike klub Vimperk se opět zapojil do pořádání závodů pro širokou veřejnost, kdy 

uspořádal Vimperskou ligu 1998, která se odehrála v areálu autokempu Vodník. Dále se podílel 

na konání Českého poháru na Zadově a Budvar cupu MTB v Přední Výtoni. [Peloton, 1998, 

8(4)] 

Nejlepší výsledky v tomto roce zaznamenali svěřenci Jiřího Lutovského na mistrovství 

republiky ve Velkých Losinách. Okruh dlouhý 5,1 km nejlépe vystihl vedoucí muž českého 

poháru Radim Kořínek „bude to hodně rychlé“ [Peloton, 1998, 8(9), s. 20] Petr Steinbach, se 

stal mistrem republiky v kategorii Muži – elite II, Lucie Čuříková byla v juniorkách druhá a Jiří 

Vávra bral v juniorech bronz. Tyto výsledky znamenali pro Čuříkovou a Vávru jízdenku do 

belgického Aywaille na Mistrovství Evropy, kde Lucie obsadila čtrnácté místo a Jiří 

devatenácté. (Rozhovor s Jiřím Lutovským)  

Do sezóny 1999 vstoupil Bike klub Vimperk pod novým názvem Diamondback Team CZ. 

Složení týmu bylo následující, prezident Josef Přib, technický vedoucí a trenér Jiří Lutovský. Za 

tým jezdili již známí Jiří Vávra, Petr Steinbach, Ivan Rybařík spolu s Lucií Čuříkovou a novými 

posilami se stali Pavel Krump a Jan Kotal.  [Peloton, 1999, 9(5)] 

První ostré starty si závodnici odbyli na Vimperské lize MTB již zkraje dubna a poté se 

mohli představit na závodech Českého poháru Rubena Cup. V Olomouci zaznamenal nejlepší 

výsledek Ivan Rybařík, když se probil až na stupně vítězů a bral v juniorech bronz. To byla 
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teprve předzvěst výborných výsledků na další zastávce Rubena Cupu, na skoro domácí trati na 

Šumavském Zadově. Tam bral Rybařík opět třetí místo, následován Pavlem Krumpem na čtvrté 

pozici. Lucie Čuříková ovládla šumavskou perlu mezi cyklomaratony Author král Šumavy MTB, 

kdy na trati dlouhé 60 kilometrů ujela druhé závodnici o 24. minut! Na mistrovství republiky 

dorazili svěřenci Jiřího Lutovského v plné síle, především po kvalitním soustředění na 

Churáňově. Na okruh evropské úrovně o délce 7,3 kilometru s převýšením 275 metrů 

představoval pro závodníky pěknou dřinu. Nejvíce na trati vzbuzoval respekt nový 500 metrů 

dlouhý sjezd do rokle, ale dle slov stavitele trati Jaroslava Hrubého „Ten sjezd ale není žádná 

vražda. Truschka ho v pohodě sjížděl“ [Peloton, 1999, 9(9), s. 15]. V závodě juniorů bral třetí 

místo Krump. Velice zajímavé bylo vidět Davida Šimečka, který si odskočil od studia vysoké 

školy a hájil barvy Diamondback týmu. Nevedl si vůbec špatně a v kategorii muži 2 získal 

stříbrnou medaili. V reprezentačním dresu se na mistrovství světa ve švédském Are představil 

Pavel Krump a dokončil na 36. pozici. [Peloton, 1999, 9(7); Peloton, 1999, 9(9)] V tomto roce 

představitelé Bike klubu Vimperk spolu se Sportovním gymnáziem Vimperk a komisí MTB 

Českého svazu cyklistiky uspořádali poprvé tréninkový Sport Camp Zadov. [Peloton, 1999, 

9(7)] 

Do nového milénia vstupuje Bike klub Vimperk se stejným názvem jako v předešlém, 

Diamondback CZ.  Důležitou událostí v tomto roce byla zpráva z vedení Českého svazu 

cyklistiky „Po reorganizaci péče o talentovanou mládež (schválenou VV ČSV) rozhodla komise 

MTB ČSV, že při sportovním gymnáziu ve Vimperku bude pracovat tréninkové centrum 

talentované mládeže zabývající se MTB, což dále zkvalitní přípravu a péči o studenty SG.“ 

[Peloton, 2000, 10(2), s. 49] 

Jen co ve Vimperku slezou poslední zbytky sněhu, již to žije horskými koly. Otvírák 

sezóny, Vimperská liga MTB proběhla bez problému a činitelé Bike klubu Vimperk měli napilno. 

Stál před nimi první závod nově vzniklého seriálu maratonů Kolo pro život, který zaštitovala 

Česká spořitelna a její finanční skupiny. „Partě organizátorů velel trenér pedagog, a 

organizátor Jiří Lutovský z Bike klubu Vimperk. Byli jsme na to tři hlavní organizátoři a s námi 

v den závodu třicet pět pořadatelů: deset vojáků, a dále studenti sportovního gymnázia a 

obchodní akademie. O bezpečnost a o zdraví na trati se starali i tři členové Horské služby, 

z nichž jeden jel celou trasu na kole až úplně nakonec, jako uzávěra.“ [Peloton, 2000, 10(6), s. 

26] Vimperská padesátka se jela 22. dubna se startem na Vimperském náměstí, před pobočkou 

České spořitelny a cíl byl v autokempu Vodník. Z názvu patrná délka závodu na 50 kilometrů 
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vedla po krásné Šumavské přírodě a přilákala 373 závodníků. Seriál závodů Kolo pro život je 

specifický i vloženými závody dětských kategorií a speciálních závodů družstev, kde mohou 

soutěžit celé rodiny, klubová či podniká družstva. [CYKLOTURISTIKA, 2000, 6; Peloton, 2000, 

10(3)] 

Květnový víkend patřil cross country na Zadově, kde cyklisté sportovního gymnázia 

tráví podstatnou část tréninků, tudíž závodili na domácí trati. Ředitel závodu Jiří Lutovský měl 

hned několik důvodů k radosti, nejenže za víkend se na start postavilo 452 jezdců, o 72 více 

než minulý rok. V kategorii Kadetů navíc vyhrál jeho svěřenec Jan Jedlička. [Peloton, 2000, 10, 

(7)] Jan Jedlička potvrdil svoji formu i v Teplicích, kde pokračoval Český pohár Rubena cup a 

bral čtvrté místo, shodně jako jeho sestra, Eva Jedličková v kategorii juniorek. [Peloton, 2000, 

10(8)] Na mistrovství republiky ve Velkých Losinách vybojovala Eva jedličková páté místo a 

v mužích byl devatenáctý Pavel Krump. [Peloton, 2000, 10(9)] Začátkem srpna se jel již třetí 

ročník Leader fox Šumava 2000 na Zadově, opět díky spolupráci Ski klubu Šumava a Bike klubu 

Vimperk. (CYKLOTURISTIKA, 2000, 7) 

V roce 2000 se konaly Olympijské hry v Sydney, bohužel čeští bikeři nevybojovali tolik 

postupových míst, jako v Atlantě. Ženy se nenominovaly vůbec a v mužích na českou výpravu 

zbylo pouze jedno místo. Této pocty se zhostil Radim Kořínek, který před olympiádou zajel 

slušné výsledky na ME a finále světového poháru. Ale formu si do Sydney nedovezl a na velice 

technické trati obsadil 29. místo. [Velo, 2000, 3(11)]          

Dostáváme se do roku 2001. „I letos nabízí BIKE klub Vimperk a Sportovní gymnázium 

Vimperk seriál tří závodů na horských kolech nazvaný Vimperská liga horských kol. A. závod 

bude uskutečněn ve středu 18. 4. 2001 v areálu autokempinku na Vodníku“ (Kronika 2000/01, 

s. 49) „Kromě účasti na jarních závodech na kole a v atletice plánujeme několik turistických 

akcí o víkendu a celoroční snažení mladých sportovců vyvrcholí letním táborem o prázdninách 

na Zadově“ (Kronika 2000/01, s. 49). Příval sněhu, který v půlce dubna očekával málokdo, a 

když už, tak že sníh brzo roztaje. Opak byl bohužel pravdou a v sobotu ráno musel být zrušen 

start ČS Vimperské padesátky „trať je nesjízdná, nahoře na Javorníku nám ráno zapadla terénní 

čtyřkolka, takže by nemělo smysl štvát jezdce do třiceti čísel čerstvého sněhu“ [Peloton, 2001, 

11(6), s. 16] popsal důvody zrušení závodu organizátor Jiří Lutovský. Závod byl odložen na 19. 

května a na účastníky oproti minulému roku čeká mírná úprava trati. [Peloton, 2001, 11(6)] 

„Trochu jsme oproti loňskému roku pozměnili trasu, hlavně v závěru jsme zařadili víc terénních 

úseků, aby si lidé mohli potěšit krásami Šumavy. Novinkou je, že trať účastníky zavede na 
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Zadov, kde se připravuje Kateřina Neumannová,“ popsal změny Jiří Lutovský. [Peloton, 2001, 

11(4), s. 15] 

O týden později se roztočila kola Českého poháru MTB se staronovým titulárním 

sponzorem Budvarem a hned v úvodním závodě v Olomouci vyhrál v juniorech Michal 

Talavašek, hájící barvy Diamondback. Další týden se Budvar cup přestěhoval do Tábora, kde 

byl Talavašek pátý a Jan Jedlička na třetím místě.  Oba se představili v reprezentačním dresu 

na Evropském poháru MTB v Rakouském Graz – Thalu. Nevedli si v nabité konkurenci špatně 

a Talavašek byl dvanáctý, následován Jedličkou na patnáctém místě. [Peloton, 2001, 11(7)] 

Nejtěžší závod celého seriálu Budvar Cupu a mekka závodního MTB je již po řadu let Šumavský 

Zadov. Tento závod vděčí za svoji slávu po řadu let Jiřímu Lutovskému a kolektivu kolem něho, 

který se stará o úpravu tratí a zajištění sponzorů. Závod se uskutečnil 16. – 17. 6.  „Po oba dva 

dny zve Bike klub Vimperk všechny příznivce tohoto sportu na cykloturistickou vyjížďku 

Bikepárty 2001, start je po oba dny v Autokempinku Vodník a cíl je na Zadově na lyžařském 

stadionu“ (Kronika 2000/01, s. 56) Velkou radost Lutovskému udělal závod juniorů, kde opět 

kraloval Michal Talavašek a průběžně mu patřilo první místo v Českém poháru. [Velo, 2001, 

4(4)] Mistrovství republiky hostili Teplice, na poměrně rychlé trati nejlepšího výsledku dosáhla 

Eva Jedličková, která byla v ženách na čtvrtém místě. [Peloton, 2001, 11(9)] V celkovém 

hodnocení Českého poháru MTB XC Budvar Cup 2001 se i přes nevydařené mistrovství 

republiky nejlépe umístil Talavašek na třetím místě v juniorech. [Velo, 2001, 4(10)] 

Trochu stranou zůstal Evropský pohár XC, který si ale čeští bikeři podmanili. Pro nás 

nejdůležitější zpráva byla celkové vítězství Talavaška, který coby prvním rokem junior, má před 

sebou zářnou budoucnost. Výkonnost potvrdil i celkově 13 Jan Jedlička. [Velo, 2001, 4(11)] 

Vimperští cyklisté se představili v reprezentačním dresu na Mistrovství Evropy v německém 

St. Wendelu „Nejlepší junior Talavašek byl dvanáctý“ [Peloton, 2001, 11(10), s. 13] a Jan 

jedlička. Nechyběli ani na Mistrovství světa v coloradském Vailu, kde pro Evropany, ještě 

v našem podání ze srdce Evropy panovali těžké podmínky „Start byl situován do nadmořské 

výšky 2499 metrů a nejvyšší bod trati byl v 2712 metrech, což je zhruba jeden a půl násobek 

výšky Sněžky“ [Velo, 2001, 4(10), s. 80] Talavašek si dojel pro čtrnácté místo a Jedlička dokončil 

na 45. místě. [Velo, 2001, 4(10)] 

Pro Bike klub Vimperk úspěšnou sezónu hodnotil trenér a pedagog Jiří Lutovský 

„Michal Talavašek, který letos vyhrál dva závody Českého poháru MTB, byl dvanáctý na MEJ, 

čtrnáctý na MSJ, ale stal se celkovým vítězem juniorské kategorie Evropského poháru“ 
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[Peloton, 2001, 11(11), s. 43] Spolu s Janem Jedličkou tvoří páteř oddílu, i v příštím roce budou 

v juniorské kategorii, tudíž můžeme očekávat vynikající výsledky. [Peloton, 2001, 11(11)] 

7.4 Éra Terezy Huříkové (2002–2009) 

Do sezóny 2002 vstupují cyklisté bike klubu Vimperk s novým titulárním sponzorem, 

výrobcem kol Ravo, tým se nově jmenuje Ravo Racing Team. Vstup do sezóny byl povedený, 

když v seriálu RAVO MTB Cup ve Strakonicích Michal Talavašek a Tereza Huříková ovládli celý 

závod. V Prachaticích odstartoval seriál Anlen MTB Maraton série a vyhrál ho Petr Steinbach. 

[Peloton, 2002, 12(6)] Odstartoval i Český pohár Budvar Cup, tentokrát byla první zastávka 

seriálu v Olomouci „Talavašek měl dnes sil nejvíce a necelé dva okruhy před cílem na těžké trati 

ukázal záda soupeřům“ (ČTK, 2002) Úspěšně proběhla Vimperská liga MTB a především již 

domácí Vimperská padesátka České spořitelny. Po minulém roce byla přesunuta z dubna na 

květen z obavy přívalů sněhu. Na start domácího závodu se postavili všichni cyklisté 

sportovního gymnázia, aby předvedli, co v nich je. A bylo se na co dívat, v absolutním pořadí 

byl druhý Petr Steinbach, za ním Michal Talavašek, věkem ještě junior. V ženách byla druhá 

Eva Jedličková a stupně vítězů doplnila třetí Tereza Huříková [Kolo pro Život, 2002, 1(3)]  

V Prachaticích si na pokračování Ravo MTB Cupu dojel pro vítěztví v juniorech 

Talavašek a ženy ovládli studentky Vimperského gymnázia, i když vítězka Kateřina Hanušová 

je již bývalá, doplnily jí na druhém místě Huříková a třetí Jedličková [Peloton, 2002, 12(7)] Na 

Zadově organizoval Bike klub Vimperk třetí zastávku Českého poháru Budvar Cup a měl na 

domácí trati ty nejvyšší ambice. V závodě je na jedničku splnil Tomáš Talavašek, který zvítězil 

stylem start cíl, na stupních vítězů ho doplnil týmový kolega na třetím místě Jan Kasík. Smůlu 

si vybrala Tereza Huříková, která coby favoritka závodu juniorů měla technické problémy 

s řetězem a nedokončila.  V Jistebnici se 23. června jelo mistrovství jižních Čech MTB XC a 

nechyběli tam svěřenci Ravo Racing Teamu, domů vezli tři tituly a další vynikající výsledky. 

V mužích vyhrál Ivan Rybařík, v ženách Tereza Huříková a v kadetech Jiří Zibura. [Peloton, 

2002, 12(8)] Mistrovství republiky bylo bohužel bez Talavaška a Jedličky kteří byli nemocní. 

Zastoupila je Tereza Huříková, která vyhrála v kategorii kadetek. [Velo, 2002, 12(9)] 

Mistrovství Evropy hostil Švýcarský Curych „Překvapením byla devátá příčka věkem 

stále ještě kadetky Terezy Huříkové z Ravo Racing Teamu.“ [Peloton, 2002, 12(9), s. 25] 

„Zajímavé klání v cross country horských kol bylo na programu ve středečním odpoledni 

v areálu autokempu Vodník nad Vimperkem. Obchodní akademie a Gymnázium Vimperk zde 
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pořádala za přispění grantu Krajského úřadu v Českých Budějovicích a v rámci projektu Sport 

pro všechny závod pod názvem Horské kolo pro všechny“ (Kronika 2002/03, s. 18) I přes krásné 

počasí se na okruh měřící 2.5 kilometru postavilo málo závodníků. Většina byla z řad studentů 

školy. „Mrzí nás neúčast většího počtu závodníků z okolních škol, přestože jsme rozeslali rozpis 

a pozvánku na řadu z nich“ (Kronika 2002/03, s. 18) zhodnotil ředitel závodu Jiří Lutovský. 

Vyvrcholení Českého poháru hostili Velké Losiny, své zástupce na startu měl i 

Vimperský tým, v kategorii kadetů zajel šesté místo Jiří Zibura, další dokončili až za první 

dvacítkou 22. Jan Pojar, 23. Jiří Samek, 37. Zdeněk Křížek. „Suverénkou kategorie kadetek byla 

Tereza z RAVA. Kromě Tovéře, kde nevyhrála, a Zadova, kde nedojela, vyhrála všechny čtyři 

zbývající závody, to znamená i ten finálový ve Velkých Losinách. V celkovém hodnocení jí tedy 

patří suverénní první místo.“ (Kronika 2002/03, s. 19) Nejlepších výsledků ale dosahují 

vimperští cyklisté v kategorii juniorů, kde trio Michal Talavašek, Jan Kasík a Jan Jedlička 

dominují celému poháru. Talavašek celkově vyhrál, Kasík byl druhý a Jedlička na sedmém 

místě. (Kronika 2002/03) 

Do roku 2003 vstupují vimperští cyklisté s novým názvem týmu, je jím Česká spořitelna 

MTB II, dalo by se říct v žargonu profesionálního pelotonu farma talentů. Úspěšné Tereza 

Huříkové bylo po konzultacích s metodikem Českého svazu cyklistiky a sportovním lékařem 

umožněno startovat v kategorii juniorek, i když věkově spadala do kategorie kadetek. 

(Rozhovor s V. Huříkem) Úvodní dvě zastávky domácího seriálu v cross-country naznačily, kam 

se bude ubírat sezóna. „Slečny na horských kolech mají pro letošní rok zatím jednoznačnou 

favoritku. Je jí loňská mistryně mezi kadetkami Tereza Huříková z mládežnické rezervy ČS MTB 

II. Vyhrála oba úvodní závody“ [Velo, 2003, 6(6), s. 134] 

Bad Wilbad hostil druhý díl Evropského poháru horských kol a vimperští cyklisté se i ve 

světové konkurenci neztratili. Jan Kasík, přestože startoval z poslední řady, se postupem šesti 

kol prokousával dopředu, a nakonec z toho bylo páté místo, Jan Zibura byl šestnáctý. Zato 

Huříková měla na velice technická trati dva pády z čelní skupiny, což v součtu nestačilo na lepší 

než čtvrté místo. Želízka v ohni byla i v závodě Elite, kde startovalo na 130 závodníků. Ze 

startovního místa 50. se dokázal Michal Talavašek, prvním rokem v elitní kategorii, dostat až 

na devatenáctou příčku. (Kronika 2002/03) O Týden později se Zibura, Kasík a Talavašek 

představili v reprezentačním dresu na prvním světovém poháru v německém ST. Wendelu. 

Závod juniorů představoval spíše mistrovství České republiky. V první desítce bylo pět našich 

reprezentantů a právě Jan Kasík byl desátý. Talavašek odjížděl na závody s vidinou dobrého 
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výsledku, pokud se vejde do první stovky. To se mu podařilo a obsadil 63. místo „což je při jeho 

prvním startu v tak velkém závodě velký úspěch“ (Kronika 2002/03, s. 100) Huříková bohužel 

onemocněla a o úvodní závody přišla.  

„Posledního května se k Vimperku stahovali bikeři zdaleka i zblízka“ [Peloton, 2003, 

13(7), s. 48] na již tradiční Vimperskou padesátku v rámci seriálu Kolo pro život. Závod 

poznamenalo opět počasí, přívaly deště udělali z nenáročného maratonu bahenní lázně. 

Sezóna směřovala k republikovému šampionátu, který premiérově hostil Zadov „Český pohár 

se na tratích na Zadově jede již pošesté, ale jako mistrovství republiky je to premiéra“ (Kronika 

2002/03, s. 115). Výsledky mistrovství republiky jsou nominační pro blížící se mistrovství 

Evropy a světa. „Honza Kasík by se mezi nominovaných pět až šest juniorů měl dostat. Jirka 

Zibura když dojede do pátého místa. Tereza Huříková je mezi juniorkami jasná. Pokud nepřijde 

nějaká nemoc, není o nominaci pochyb. Michal Talavašek má také velkou šanci se nominovat 

mezi závodníky do 23 let. Jsou i kvóty pro samoplátce, takže některé věci by se daly řešit i takto. 

Hovoří o ambicích svých svěřenců Jiří Lutovský“ (Kronika 2002/03, s. 115). Závod se nejlépe 

vydařil Huříkové, které bez větších problémů vyhrála a zajistila si tím místo na mistrovství 

Evropy. [Peloton, 2003, 13(9)] To se konalo ve Štýrském Hradci a nemohlo pro fanoušky 

Vimperského celku lépe. Tereza Huříková si připsala největší úspěch své dosavadní kariéry 

„Byla druhá v kategorii juniorek“ (Kronika 2002/03, s. 116). I přes to že měla při závodě velikou 

smůlu „když jela na prvním místě a zasukovala řetěz, což jí posunulo až na hranici první desítky. 

I přes to dokázala svou bojovnou jízdou přijet do cíle jako druhá“ [Peloton, 2003, 13(10), s. 12] 

Dalím účastníkem byl Talavašek v kategorii do 23 let, ten se z českých reprezentantů umístil 

nejlépe na pětadvacátém místě. [Peloton, 2003, 13(10)] 

Vrchol sezóny, světový mountainbikový šampionát se odehrál v Luganu. „Naši největší 

naději pro závod juniorek, stříbrnou z ME Huříkovou, jsme museli nechat doma. Pro mistrovství 

světa je tato šestnáctiletá bikerka ještě příliš mladá“ [Velo, 2003, 6(10), s. 122] Alespoň 

jednoho zástupce tam Vimperské gymnázium mělo, Talavašek byl opět pětadvacátý. [Velo, 

2003, 6(10)] Poslední Českého poháru hostila Moravská Třebová a závod jen potvrdil 

dominanci Huříkové, která vyhrála jak závod, tak celý seriál. Talavašek prvním rokem v Elitní 

kategorii bral celkové deváté místo. [Peloton, 2003, 13(11)] 

Celou sezónu hodnotil trenér a manažer týmu Jiří Lutovský velice pozitivně, Huříková 

bude ještě dva roky jezdit v kategorii juniorek, tudíž může pomýšlet na nejvyšší příčky na 

mezinárodních závodech, i silniční cyklistika jí není cizí. Odskočila si na pár závodů a bylo z toho 
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hned druhé místo v časovce jednotlivců na mistrovství republiky. Jan Kasík byl celkově 

v juniorech čtvrtý, Jiří Zibura pátý. Talavašek předvedl vynikající výkonost i přes první rok 

v kategorii Elite, kde je délka závodu i o hodinu delší oproti juniorům. Jan Kasík bojoval o 

celkovou třetí příčku v Českém poháru, ale bohužel mu nevyšla. (Rozhovor s Jiřím Lutovským) 

V roce 2004 po vydařené zimní přípravě a soustředění v Itálii, které bylo zaměřené na 

najíždění prvních kilometrů v příznivějších klimatických podmínkách. Absolvovali vimperští 

cyklisté povinné domácí závody v sérii Vimperské ligy MTB, která měla tento rok tři zastávky, 

na přelomu dubna a května, vždy ve středu. (rozhovor s Jiřím Lutovským) První ověření formy 

bylo v rámci Českého poháru v Brně, kde jasně dominovala v juniorkách Tereza Huříková, 

překvapením byl výkon Josefa Kamlera, který vyhrál v kadetech. [Peloton, 2004, 14(11)] 

V tomto duchu se nesly i další dvě zastávky seriálu „Přednost mají dámy a v tomto případě 

mladé slečny. Po třech kláních této kategorie vládne Tereza Huříková (ČS MTB II)“ [Velo, 2004, 

7(11), s. 172] Ani Kamler nezahálel a po technických problémech v České Kamenici a absenci 

na stupních vítězů si spravil chuť v Kutné Hoře, kde opět vyhrál.  

Vynikajících výsledků dosahla Huříková i na silničním kole, v Českém poháru mládeže 

v Českých Budějovicích nejdříve v sobotu získala stříbro v časovce jednotlivců a v neděli 

v silničním závodě opět druhá. Vimperská padesátka České spořitelny opět přilákala do 

Vimperka řadu cyklistů, avšak „s menší účastí a nepříznivým a deštivým počasím se vyrovnávali 

pořadatelé“ [Peloton, 2004, 14(7), s. 44] To nezabránilo vynikajícím výsledkům, kdy ženské 

kategorii ovládla Huříková a vítězství v mužích těsně uniklo Michalu Talavaškovi. [Peloton, 

2004, 14(7)] Mistrovství republiky tento rok hostila Moravská Třebová, novinou bylo vyřazení 

závodu ze seriálu Českého poháru, proto se mohl jet oddělený závod mužů do 23 let. Huříková 

opět potvrdila formu „do cíle dojela s náskokem přes 5 minut“ [Velo, 2004, 7(9), s. 134]  Kamler 

byl v kadetech bronzový, Daniel Střihavka pátý. Jiří Samek, prvním rokem junior, byl šestý. 

[Peloton, 2004, 14(8)] Huříková se zúčastnila mistrovství republiky na silnici, kde opanovala 

každý závod, do kterého nastoupila. Vyhrála silniční závod, časovku jednotlivců a časovku 

dvojic. Díky těmto výsledkům byla nominovaná na mistrovství světa do italské Verony. 

[VIMPERSKÉ NOVINY, 2004, 9(10)] 

Mistrovství Evropy se konalo v Polsku, pouhých pár desítek kilometrů od našich hranic. 

„Trať cross-country byla atraktivní a podle některých jedna z nejtěžších vůbec“ [Velo, 2004, 

7(9), s. 136] Jiří Lutovský měl na šampionátu hned tři své svěřence, Huříkovou, Samka a 

Talavaška. Huříková startovala úplně z poslední řady a celý závod musela stahovat čelo 
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závodu, což na lepší než druhé místo nestačilo. „Letos byla první Švýcarka Emilie 

Siegenthalerová skutečně nejlepší a měla na to! Já jsem obhájila loňské stříbro“ [Peloton, 2004, 

14(9), s. 24] komentovala po závodě Huříková. Samek startoval z 89. místa, ale během závodu 

se dostal na konečné 32. místo. I Talavašek na 29. místě potěšil. Všichni si výsledky na ME 

zajistili účast na mistrovství světa. [Peloton, 2004, 14(9)] Tento rok se konaly i Olympijské hry 

v Aténách, česká výprava měla pouze mužské obsazení, ženy se stejně jako na předchozí 

olympiádu nenominovaly. Radim Kořínek obsadil 22. místo a Jaroslav Kulhavý nedokončil. 

[Peloton, 2004, 14(10)] Konec sezóny byl pro Vimperské cyklisty ohromným úspěchem. Vše 

začalo vlastně na konci. Poslední díl Českého poháru znal své vítěze a v celkovém pořadí 

vyhrála v juniorkách Huříková, v kadetech Kamler. [Velo, 2004, 7(10)] 

Mistrovství světa se odehrálo ve Francouzkém Les Gets a bylo to pro Vimperské 

cyklistiky štěstí v neštěstí. „Byla to neskutečná smůla. Tereza jela vynikající závod a na vedoucí 

pozici měla tři kilometry před cílem již dvouminutový náskok. Prakticky jasné zlato, ale přišel 

defekt, píchla a musela to opravit. Přesto si ještě vybojovala bronzovou medaili, která je 

alespoň malou náplastí na smolný okamžik“ (Kronika 2004/05, s. 16). Defekt postihl i Samka, 

který se pohyboval kolem 25. místa. Talavašek si v kategorii do 23. let vybojoval solidní 39. 

místo. [Vimperské noviny, 2004, 10(10)] „První zlato v historii české cyklistiky v individuálních 

disciplínách vybojovala na mistrovství světa v silniční cyklistice v italském Bordolinu u Verony 

sedmnáctiletá Tereza Huříková z Vimperka! V časovce juniorek na 15, 75 kilometru dosáhla 

času 22:14 minuty“ (Kronika 2004/05, s. 23) Pro Huříkovou to byl životní výsledek, který jí 

otevřel dveře do velké cyklistiky. „Bikům zůstanu věrná, ty mě baví víc. Jezdí se tam v krajině, 

je tam víc techniky a já mám ráda výlety na kole“ (Kronika 2004/05, s. 25) komentovala své 

rozhodnutí se věnovat převážně horským kolům. „Zlato a bronz ze světových šampionátů, 

stříbro z Evropy, mezi českými závodnicemi nemá konkurenci. To je ten nejzákladnější výčet 

úspěchů cyklistky Terezy Huříkové z Vimperka v letošní sezoně mezi juniorkami“ (Kronika 

2004/05, s. 57) 

I přes tyto výsledky se trenéři z Bike klubu Vimperk věnují náboru a přípravě budoucích 

cyklistických nadějí. Celou zimu pořádají v pondělí a středu v tělocvičně Kotelna tréninky pro 

cyklistiky, ročníky 1990 až 1993. „Další zájemci o cyklistiku se mohou samozřejmě tréninků 

zúčastnit. Přijďte mezi nás!“ [Vimperské noviny, 2004, 10(11), s. 26]  

Do nové sezóny 2005 vstupuje Bike klub Vimperk opět se silným sponzorem, Českou 

spořitelnou. Umožnuje tak cyklistům delší a častější soustředění, jak u nás, tak v zahraničí. 
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Oporou týmu bude Tereza Huříková, Josef Kamler, Jiří Samek a Daniel Střihavka. Nové posily 

Jan Fojtík, celkově druhý v českém poháru MTB a Lukáš Malý, mistr ČR, oba v kategorii kadetů. 

[Vimperské noviny, 2004, 10(10)] Zařazení BMX (BIKROS) na program olympijských her 2008 

v Pekingu vnuknul Jiřímu Lutovskému a Vojtěchovi Huříkovy myšlenku o rozšíření působnosti 

klubu. „Jsme velmi rádi, že můžeme oznámit hlavně mladým zájemcům o sport, že Bike klub 

Vimperk pro ně rozšiřuje nabídku o novou cyklistickou disciplínu BMX (BIKROS).“ [Vimperské 

noviny, 2005, 11(4), s. 27] Pro další olympijský cyklus vybírala ČSC nového trenéra pro 

reprezentaci MTB „Nakonec dostal důvěru Jiří Lutovský – pedagog, vedoucí oddílu, trenér a 

pořadatel závodů ve Vimperku. Bude stát v čele reprezentačních týmu MTB v dalším 

olympijském cyklu do Pekingu 2008.“  [Peloton, 2005, 15(1), s. 23] 

Vimperští odstartovali sezónu opět na Vimperské lize horských kol (Peloton, 2005, 15, 

3) a poté se zapojili do Českého poháru XC. První dvě zastávky v České Kamenici a Plzni jen 

potvrdili dominanci Terezy Huříkové „v obou závodech vyhrála s drtivým náskokem“ [Velo, 

2005, 8(9), s. 212] V Plzni jí na stupních vítězů doplnila třetí Kateřina Macháčková. Na stupně 

vítězů dosáhli i junioři, Josef Kamler byl v Kamenici první, Jiří Samek v Plzni druhý.  [Velo, 2005, 

8(6)] Úspěchy si připisují vimperští i na závodech ČP na silnici. Kamler a Huříková jsou po 6 

závodech vedoucí v juniorských kategoriích, doplnil je Lukáš Malý, který byl druhý na ČP ve 

Zbraslavi. [Vimperské noviny, 2005, 11(6)]   Mistrovství ČR hostila v půli prázdnin Kutná Hora, 

okruh měřící 6,7 km převážně v parku a přilehlých cestách poznamenal déšť. Huříková opět 

ukázala svou dominanci „všechny ženy zcela zastínila juniorka Tereza Huříková (Česká 

spořitelna MTB), o jejímž titulu málokdo pochyboval. Se startem o minutu déle než její starší 

kolegyně si je brzy dokázala do jedné dotáhnout a předjet“ [Peloton, 2005, 15(9), s. 26] na 

stupních vítězů jí doplnila na třetím místě v juniorkách Kateřina Macháčková [Velo, 2005, 8(9)]  

Vše se schylovalo k mistrovství Evropy v Belgii, kdy každý očekával jasnou medaili od 

Huříkové „žaludeční nevolnost, bolesti zad a zejména velmi dobře připravené Polky jí však 

nedovolily sáhnout si pouze na nepopulární bramborovou medaili“ [Peloton, 2005, 15(9), s. 28] 

Macháčková bohužel svůj první závod v reprezentačním dresu nedokončila. [Peloton, 2005, 

15(9)] Huříková si od horského kola odskočila na juniorský světový šampionát v Oberwartu 

v Rakousku. Kde nastoupila do závodu časovky jednotlivců coby úřadující mistryně světa 

v dané disciplíně. Na čtrnácti kilometrové trati, kterou zvládla za dvacet minutu, byla stříbrná, 

čímž potvrdila svou výkonnost. V závodě s hromadným startem si připsala výborné 8. místo. 

(ČTK, 2005) Poslední závod Českého poháru se odehrál v Brně a uzavřel tak celý seriál. 
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V juniorkách absence Huříkové, která se připravovala na soustředění v Livignu na blížící se 

mistrovství světa, dala možnost ostatním závodnicím se posunout v celkovém hodnocení před 

Huříkovou. A to se i stalo, tudíž Huříková brala celkově druhé místo. V juniorech si dobře 

počínali Kamler, Samek a Malý, kteří obsadili v tomto pořadí páté, šesté a sedmé místo 

celkově. Kamler se ještě blýskl na Závodě míru juniorů, kde byl v časovce šestý. [Vimperské 

noviny, 2005, 11(11)] 

„Píše se 1. září, na hodinkách je přesně 10:48 a Tereza projíždí s českou vlajkou nad 

hlavou jako první cílem“ [Peloton, 2005, 15(10), s. 17] Takto by se dalo nejlépe shrnout 

galapředstavení Terezy Huříkové, která si dojela na mistrovství světa v italském Livignu pro 

titul. Samotnému závodu předcházelo třítýdenní soustředění právě v Livignu. Toto známé 

lyžařské středisko na severu Itálie se vyznačuje vysokou nadmořskou výškou, leží v 1800 

metrech nad mořem. Proto bylo důležité, aby se zde reprezentanti aklimatizovali a nedělal jim 

poté závod problémy. Huříková svůj vítězný závod komentovala „celý závod jsem se bála, že 

mi sekne a ostatní mě dojedou. Fakt to hrozně bolelo“ [Velo, 2005, 8(10), s. 122]  

Pro sezónu 2006 jsou zatím čtyři závodníci Bike klubu Vimperk zařazeni do 

reprezentace. V juniorské kategorii se jedná o Lukáše Malého, Josefa Kamlera a Kateřinu 

Macháčkovou. V kategorii žen je Tereza Huříková, tito sportovci mají možnost startovat na ME 

MTB v Itálii a MS MTB na Novém Zélandu. [Vimperské noviny, 2006, 12(3)] „Bike klub Vimperk 

připravil pro fanoušky cyklistiky i letos seriál závodů pro „všechny“ – Vimperskou ligu. První 

závod bude odstartován 19. dubna na Vodníku“ [Vimperské noviny, 2006, 12(3), s. 14]   Dále 

oddíl organizuje závod Českého poháru MTB 10. a 11. 6. na Zadově, již tradičně Vimperskou 

padesátku koncem září a mladý cyklisté se můžou těšit na SPORT CAMP Zadov, který se koná 

od 2. do 8. 7. a sjíždí se na něj mladí sportovci z celé republiky. [Vimperské noviny, 2006, 12(3)] 

Prvním závodem sezóny byl světový pohár v Curacau v Holandských Antilách, kam 

s reprezentací odjela pouze Tereza Huříková a odbyla si první start v kategorii žen. Závod na 

bílých plážích a tropickém vedru se jí nevyvedl a dokončila na 41. pozici. [Peloton, 2006, 16(5)] 

V Kuřimi a Kutné Hoře začal Český pohár MTB, i když závod v Kuřimi připomínal spíše přespolní 

běh. Na podmáčené trati plné bahna se výjezdy a většinou i sjezdy běhali. Ale to nezastavilo 

Vimperské cyklistiky a ti předvedli vynikající výsledky v obou závodech. V kadetech si nejlépe 

vedli Matěj Nepustil a Jakub Magnusek, kteří ovládli závod v Kutné Hoře. Skvělé výsledky 

podtrhli v juniorech Josef Kamler a Lukáš Malý, přičemž Kamler v Kutné Hoře vyhrál a Malý byl 

třetí, což mu stačilo na průběžné vedení v poháru. (Dědina, 2006) Tereza Huříková na obou 
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závodech chyběla, dala přednost bodově lépe hodnoceným závodům v zahraničí, vzhledem 

k nominaci ženského týmu na OH v Pekingu. [Velo, 2006, 9(6)] Dařilo se i ve světovém poháru, 

v belgickém lázeňském centru Spa obsadila Huříková 17. příčku, což jí řadí na třetí místo 

v celkovém bodování světového poháru v kategorii do 23 let. [Velo, 2006, 9(7); Velo, 2006, 

9(8)] 

Velké Losiny a Zadov byly další dvě zastávky Českého poháru, v Losinách byl v kadetech 

druhý Nepustil. V juniorech na druhém místě Kamler a svlékl z dresu lídra soutěže stájového 

kolegu Malého. Poprvé se na domácí scéně MTB představila Huříková, a hned slavila vítězství. 

(Němec, 2006) Týden nato přišel na řadu Zadov, pro Vimperské cyklisty závody na domácí 

půdě. Právě domácí prostředí pomohlo k výborným výsledkům, kdy Nepustil byl v kadetech 

druhý, Kamler s Malým ovládli závod juniorů rozdílem třídy. Jediná poražená zůstala Huříková, 

která se musela smířit s porážkou od Američanky Mary McCanneloughové. [Peloton, 2006, 

16(7)] Svěřenci Jiřího Lutovského nepodceňují ani přípravu na silničním kole a kilometry 

získané v nohách se snaží prodat i na republikovém šampionátu v silniční cyklistice. Nejlépe se 

vedlo Vimperským v časovkách, kdy se stal mistrem republiky Nepustil a hned za ním 

Magnusek v časovce jednotlivců. Oba se zúčastnili na šampionátu i časovky družstev, ještě 

s Lupíkem a Jandou a dokázali i přes technické problémy vybojovat bronz. V juniorech Kamler, 

Malý, Fojtík a Bílek získali v časovce družstev na 60 km stříbrnou medaili. Kateřina Macháčková 

v časovce dvojic, spolu s L. Ochmannovou získala stříbro. [Vimperské noviny, 2006, 12(11)] 

Před mistrovstvím republiky, které se konalo v České Kamenici, byly svěřenci 

Lutovského na vysokohorském soustředění, tradičně v italském Livignu. Tento krok se již 

mnohokrát osvědčil a nyní tomu nebylo jinak. Matěj Nepustil a Tereza Huříková získali 

mistrovské tituly, Kamler a Macháčková bronzové medaile. [Vimperské noviny, 2006, 12(11)] 

„Hned při premiéře letos nově zavedené kategorie žen do 23 let a hned v prvním roce, kdy 

mohla o úspěch mezi dospělými usilovat, se šumavská princezna opět medailově prosadila 

tentokrát v italském Chies d’Alpago. Na mistrovství Evropy má Huříková stříbrné medaile skoro 

předplacené“ [Velo, 2006, 9(9), s. 124] Český pohár uzavřela Plzeň a v celkovém hodnocení 

poháru si cyklisté z České spořitelny MTB II nevedli vůbec špatně, Nepustil byl v kadetech 

druhý, hned v závěsu za ním Magnusek na třetím místě. V juniorské kategorii ovládl pořadí 

Kamler před Malým a v juniorkách byla třetí Macháčková [Vimperské noviny, 2006, 12(11)] 

Mistrovství světa MTB i silniční cyklistice zastihlo naší jedinou reprezentantku ve slušné 

formě, první jmenované se odehrálo na druhé straně planety, na Novém Zélandu, přesně 
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v městečku Rotorua. Bohužel celé výprava, i Huříková odjížděla bez cenného kovu „Nejblíže 

medaili a zároveň svému vytyčenému cíli byla Tereza Huříková, čtvrté místo je ovšem i tak 

vynikajícím úspěchem vzhledem k jejímu věku“ [Peloton, 2006, 16(10), s. 30] Silniční šampionát 

tento rok v rakouském podání, v hornickém městě Salcburk. Vyrovnaný výkon předvedla 

Huříková, která poprvé v elitní kategorii žen brala 12 místo. „Jsem spokojená, protože jsem 

byla těsně před šampionátem deset dní nemocná, brala jsem antibiotika a přijela jsem spíše 

na zkušenou“ [Velo, 2006, 9(11), s. 112] hodnotila svůj výkon Huříková.  

Tragickou událostí začala sezóna 2007. Na Kanárských ostrovech tragicky zemřel 

dlouholetý ředitel týmu Michal Pick. Tato zpráva zastihla část týmu na závodech na Kypru a 

rozjel se kolotoč jednání se sponzory, a realizačním týmem, co bude s Českou spořitelnou 

MTB. [Peloton, 2007, 17(4)] Vedení týmu se ujal Jiří Lutovský, který již trénuje své svěřence v 

rámci sportovní gymnázia Vimperk a je i reprezentačním trenérem pro disciplínu cross – 

counry. [Velo, 2007, 10(5)] I přes nejistotu o dalším pokračování týmu, se vimperští cyklisté 

pustili do závodění a opět sahali po nejvyšších příčkách „Zatím absolvovali 2 závody českého 

poháru na horských kolech. V kategorii Junioři patří naši borci mezi nejlepší závodníky v ČR. Ve 

2. závodě ČP v Kutné Hoře se umístili na 5., 6., 7. a 9. místě. V průběžném hodnocení je na 

pěkném 3. místě Aleš Janda. Po nemoci se začíná slušně rozjíždět Jakub Magnusek /v Kutné 

Hoře 5./. V kategorii Juniorky si velmi dobře vede Jana Valešová, která v Kutné Hoře vybojovala 

stříbrné pořadí.“ [Vimperské noviny, 2007, 13(6), s. 13] 

V závodech Jihočeského poháru MTB 2007 obsazují vimperští cyklisté běžně nejvyšší 

umístění. Hvězda týmu Tereza Huříková zařazuje do svého plánu většinou starty v zahraničí, 

kvůli lepšímu bodovému hodnocení do světového žebříčku. V kategorii žen do 23. let je 

průběžně 1. Evropě a třetí ve světě. [Vimperské noviny, 2007, 13(6)] Letošní rok se rozrostl 

počet akcí pořádaných Bike klubem Vimperk, o Jihočeský pohár MTB, který má 6 zastávek a 

jeho součástí je Vimperská 50. (Rozhovor s Vojtěchem Huříkem) Na mistrovství Evropy 

odjížděla Huříková v roli favoritky, coby vedoucí žena evropských tabulek. Bohužel v závodě 

udělala dvě chyby a na lepší než třetí místo to nestačilo. V cíli svůj výkon komentovala „Musím 

víc trénovat hlavu, nohy jsou v pořádku, ale jen si málo věřím. Dělal jsem spoustu chyb, byla 

jsem nervózní. Těžko jsem nesla roli adeptky na zlato“ [Peloton, 2007, 17(8), s. 18]  

Bike klub Vimperk organizoval mistrovství České republiky na Zadově, již v závodě 

štafet získali vimperští cyklisté mistrovské dresy, když trio Huříková, Nepustil a Hynek nenašli 

přemožitele. Druhý den bral Jakub Magnusek bronz v juniorech, Huříková byla vinnou defektu 
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stříbrná v ženách a Jana Valešová též druhá v juniorkách. [Velo, 2007, 10(9)] Ani na silničním 

kole cyklisté nezahálejí, pravidelně se zúčastňují republikové šampionátu v silniční cyklistice. 

A jde jim to velice dobře, z MČR si Česká spořitelna MTB II vezla dva tituly, zásluhou Huříkové 

(časovka jednotlivců) a Magnuska (silniční závod jednotlivců), Jana Valešová získala stříbro 

v časovce jednotlivců. Magnusek spolu s Nepustilem získali stříbro v časovce družstev a 

Valešová v časovce dvojic brala bronz. [Vimperské noviny, 2007, 13(12)] Na začátku srpna se 

konal již desátý Šumavský MTB maraton, který vedl přes Vimperk, kde byla horská prémie, 

kterou financovalo město Vimperk, stejně jako prémii pro nejlepšího „Vimperáka“. Tento 

primát si připsal bývalý člen Bike klubu Vimperk Jan Jedlička. [Vimperské noviny, 2007, 13(9)] 

Finále českého poháru hostil premiérově Jablonec nad Nisou, v závodě juniorů byl pátý Jakub 

Magnusek a obsadil celkové šesté místo. V ženách vyhrála Huříková, v celkovém hodnocení 

kvůli absenci na většině závodů nefigurovala mezi prvními. (Červený, 2007) 

Poslední velkou akcí bylo mistrovství světa ve Spojeném království, pod horou Ben 

Nevis. Huříková byla opět v roli favoritky na medaili. Bohužel špatný start jí neumožnil lepší 

než čtvrté místo, stejně jako loni na Novém Zélandu. [Peloton, 2007, 17(10)] Huříková se 

zúčastnila ještě mistrovství světa v silniční cyklistice v Německém Stuttgartu, kde nastoupila 

do závodu časovky jednotlivců. Předvedla velice slušný výsledek, 14. místo v nabyté 

konkurenci je vynikající. Smutnou zprávou ale bylo, že jí o pouhé dvě desetiny sekundy unikla 

účast na olympiádě v Pekingu v časovce jednotlivců. [Velo, 2007, 10(11)]  

Rok 2008 se nesl v duchu olympijském, což bylo pro Bike klub Vimperk o to napínavější, 

protože Tereza Huříková usilovala o místo v reprezentačním družstvu právě na OH v Pekingu. 

Ještě více zajímavé je, že se o jediné místo, které bylo dle bodů v celosvětovém žebříčku 

připsáno ČR, přetahovala s bývalou svěřenkyní Vimperského gymnázia Kateřinou Hanušovou. 

[Peloton, 2008, 18(5)]  

Dne 27.4 proběhla za přispění Bike klubu Vimperk a města Vimperk Jarní vyjížďka na 

kolech s nestorem Vimperské cyklistiky V. Kohoutem, start byl na náměstí ve Vimperku a cíl 

restaurace ve Štítkově. [Vimperské noviny, 2008, 13(5)] Bike klub Vimperk ve spolupráci 

s krajem a městem Vimperk pořádal 10. 5. na Vodníku Mistrovství Jihočeského svazu cyklistiky. 

„Zároveň jsme hlavními pořadateli Jihočeského poháru MTB 2008, který čítá dalších 8 závodů 

na horských kolech v našem regionu.“  [Vimperské noviny, 2008, 13(6), s. 16] Rozjel se i Český 

pohár MTB, kde Vimperští cyklisté opět získávali vavříny. Huříková vyhrála úvodní závod 

v Pardubicích, a poté na světovém poháru v Houffalize zaznamenala nejlepší výsledek 
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v poháru, kdy dojela devátá. I další svěřenci Jiřího Lutovského předváděli skvělé výsledky, 

Jakub Magnusek vyhrál zastávku Českého poháru v Teplicích, Aleš Janda byl třetí a průběžně 

vede celý seriál. V tomtéž závodě byla Jana Valešová druhá v juniorkách. [Vimperské noviny, 

2008, 13(6)] Huříková si výborným 11. místem v seriálu světového poháru v Offenburgu 

zajistila letenku na Olympijské hry v Pekingu. [Peloton, 2008, 18(6)] 

Huříková, Magnusek, Valešová a Janda se zúčastnili mistrovství Evropy ve St. Wendelu, 

kde bohužel přišla řada technických potíží. Nejlépe si vedla Huříková, která i přes problémy 

s přesmykačem získala bronz, Magnusek byl 20, Janda 29 a Valešová po pádu dojela na 22. 

místě. [Vimperské noviny, 2008, 13(6)] „Na posledním Českém poháru ve Špindlerově mlýně, 

jehož závodní tratě vedly po sjezdovkách areálu ve Svatém Petru, naši svěřenci 

v mládežnických kategoriích přímo dominovali“ [Vimperské noviny, 2008, 13(7-8), s. 16] 

Valešová vyhrála v juniorkách stylem start cíl, Matěj Nepustil, Magnusek a Janda obsadili 

v kategorii junioři 1., 2., a 4. místo. Čímž si Magnusek upevnil celkové vedení v seriálu, 

následován na druhém místě Jandou. Velice dobře probíhá i Jihočeský pohár MTB, jehož 

poslední zastávka byla na Kubově Huti. A byla to zastávka velice vydařená „pořadatelé z 

‚Kubovky′ si zaslouží podtrženou jedničku.“ [Vimperské noviny, 2008, 13(7-8), s. 16]  

Na mistrovství světa MTB do Val di Sole odcestovaly Huříková s Valešovou a obě měly 

ty nejvyšší ambice. Bohužel Huříková měla na trati technické problémy, což jí na lepší než 20. 

místo nestačilo. Oproti tomu Valešová celý závod bojovala v čelní skupině o pódiové umístění, 

nakonec to nevyšlo, ale 7. místo z mistrovství světa je krásný výsledek. [Peloton, 2008, 18(8)] 

Mistrovství republiky hostili Velké Losiny, Valešová v juniorkách brala stříbro. Huříková 

absentovala a Magnuska potkal těžký pád a byl rád, že vůbec dojel do cíle. (Němec, 2008a) 

Olympijské hry v Pekingu byly pro Vimperské cyklisty svátkem, po dvanácti letech se 

postavily české ženy na start cross – country a opět tam byl Vimperský zástupce. Tereza 

Huříková si svými vyrovnanými výsledky vyjela místo na olympiádu, i přesto, že jí je teprve 21 

let. Do závodu nastupovala s velkým očekáváním, spíše ze strany okolí. Na posledním podniku 

světového poháru v Austrálii dojela těsně pod stupni vítězů.  Ale jak to již bývá, ne vše jde dle 

plánu. „Chtěla jsem tam nechat všechno, dojet do cíle a padnout. Bohužel jsem spadla, ale ne 

v cíli. Byla jsem na trati svázaná. Ten stres na mě dolehl na startovní čáře a prakticky celé kolo 

mi trvalo, než opadl. Jenže vzápětí přišel ve sjezdu ten pád“ [Peloton, 2008, 18(10), s. 34] 

hodnotila svůj výkon Huříková.  
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V Kuřimi se jel finálový podnik Českého poháru, kde na sklonku sezóny ukázala 

vyrovnanost výsledků Valešová, vyhrála jak závod, tak celý seriál. Závod juniorů vyhrál Matěj 

Nepustil, který se po několika prodělaných nemocích na začátku sezóny rozjel a vyhrál i na 

předposledním závodě ve Špindlerově mlýně. Jakub Magnusek dlouho sekundoval 

Nepustilovi, ale po pádu bral s povděkem i čtvrté místo, které mu stačilo k celkovému triumfu 

v seriálu. (Němec, 2008b) K dalším výsledkům týmu patří mistrovský titul v silniční časovce 

družstev, kde junioři Magnusek, Nepustil a Janda nedali konkurenci šanci. Valešová přidala 

stříbrné medaile z MČR v časovce jednotlivců a hromadném závodě, opět na silničním kole. 

Huříková ovládla celkově světový pohár v kategorii ženy pod 23. let. Alespoň malé 

zadostiučinění po smolném Pekingu. [Vimperské noviny, 2008, 13(10)] 

Vimperští závodníci vstupují do sezóny 2009 kvalitně připravení „absolvovali jedno 

zimní soustředění na Zadově, několik zahraničních soustředění na Kypru, v Itálii, skvělé 

soustředění na Baště u Třeboně“ [Vimperské noviny, 2009, 14(5), s. 20] I tento rok pořádá Bike 

klub Vimperk s přispěním pořadatelských obcí 3. ročník Jihočeského poháru MTB, tento rok 

pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje. Dále neustále funguje při Bike klubu Vimperk 

kroužek sportovní všestrannosti, pod vedením Jiřiny Jezlové. [Vimperské noviny, 2009, 14(5)] 

Tereza Huříková utrpěla zlomeninu klíční kosti a absentovala na soustředění 

v Toskánsku, které je důležité pro rozvoj aerobní kapacity. I přes tento tréninkový výpadek 

dokázala vybojovat v Českém poháru v Bystřici pod Hostýnem druhé místo v ženách. [Peloton, 

2009, 19(6)] „Závodníci týmu České spořitelny MTB a členové Bike klubu Vimperk ovládli 

v elitních kategoriích další závod Českého poháru MTB v Teplicích“ [Vimperské noviny, 2009, 

14(7-8), s. 19] Huříková vyhrála závod žen stylem start cíl, stejně jako na předešlém závodě 

v Boskovicích. Milan Spěšný ovládl kategorii muži Elite, doplněn Josefem Kamlerem a Matějem 

Nepustilem na 6. a 7. pozici. Pro Nepustila to znamenalo průběžné vedení v hodnocení poháru 

v kategorii do 23. let. Daniel Dvořáček dojel osmý v kategorii juniorů. Všichni uvedení se 

nominovali i na blížící se mistrovství Evropy. [Vimperské noviny, 2009, 14(7-8)] Huříková 

absolvovala Alpentour Trophy 2009 v rakouském Schladmingu „Přijela jsem sem spíše jako na 

trénink, ale hned po první etapě se začal závod vyvíjet velice dobře, a tak jsem si chtěla udržet 

vedoucí pozici“ [Peloton, 2009, 19(7), s. 45] Což se jí také povedlo a ovládla tento prestižní 

etapový závod.  

Mistrovství Evropy hostilo Nizozemsko, bohužel pro české barvy to bylo bez medaile. 

Největší očekávání bylo od Huříkové, která je posledním rokem v kategorii do 23. let. Ale role 



   
  

46 
 

papírové favoritky Tereze nesvědčí a nebylo tomu zde jinak. Na rozbahněné trati se protrápila 

ke čtrnácté pozici. Josef Kamler po solidním začátku nedokázal i díky pádu akceptovat tempo 

čela závodu a skončil až na 25. místě. [Peloton, 2009, 19(8)] Mistrovství republiky v Karlových 

Varech Vimperským vyšlo. Ve štafetě brali zlato, jmenovitě Kamler s Huříkovou a juniorem 

Janem Svoradou. Huříková k tomu vyhrála i závod žen.  Na společném mistroství České a 

Slovenské republiky v silniční cyklistice obhájila mistrovský dres v časovce jednotlivců. 

[Vimperské noviny, 2009, 14(10)]   

„O prvním zářijovém víkendu se ve sportovním areálu Vodník koná velmi netradiční 

akce. V pravé sobotní poledne odstartuje čtyřiadvacetihodinový cyklistický závod Blackburn 

Vimperská 24“ [Vimperské noviny, 2009, 14(9), s. 19] Závodit mohou jednotlivci, dvojice nebo 

čtyřčlenné týmy. Okruh měřící 9, 7 kilometru je těžký a zavede závodníky na Vimperský zámek 

a k vysílači na hoře Vodník. [Vimperské noviny, 2009, 14(9)] Mistrovství světa a další zklamání 

pro Bike klub Vimperk. „čtrnácté místo je dalším zklamáním. Začátek přitom Tereza neměla 

špatný, ale po agresivním ataku jedné ze soupeřek už česká mistryně nedokázala sebrat fyzické 

a psychické síly a probojovat se zpět“ [Peloton, 2009, 19(10), s. 34] Vojtěch Huřík za Bike klub 

Vimperk shrnuje celou sezónu „V mládežnických kategoriích došlo v týmu ke generační 

výměně, a tak naši závodníci, studenti SG Vimperk, zatím nedosáhli letos takových hvězdných 

výsledků jako loňská kategorie juniorů“ [Vimperské noviny, 2009, 14(10), s. 17] 

7.5 Rok 2010 

„Přestala se psát jedna z nejvýznamnějších kapitol české MTB knihy. A to kapitoly 

pořádně dlouhé. Po šestnácti sezónách skončil tým České spořitelny. Dle českých měřítek jeden 

z nejlepších zdejších týmů“ [Peloton, 2009, 19(12), s. 34] Pro Vimperské cyklisty to znamená 

částečné omezení finančních prostředků a odchod Terezy Huříkové do zahraničního týmu. 

Pozitivní je že hlavní partner Česká spořitelna se zavázal sponzorovat cyklistické sportovní 

centrum při gymnáziu ve Vimperku po další roky. To se týká pouze juniorských kategorií. 

[Peloton, 2009, 19(12)]  

Bike klub Vimperk pořádá již čtvrtý ročník klasických závodů cross country Jihočesko-

bavorský pohár MTB 2010, který má v tomto roce deset zastávek, z toho tři v Německu. 

(Jihočesko-bavorský pohár MTB 2010, 2010) Výborné výsledky převedl tým České spořitelny 

specialized SG Vimperk na prvním závodu Českého poháru v Teplicích. V kategorii kadetů 

vyhrál Martin Stošek, následován na třetím místě Luďkem Šellerem a šestém Lukášem 
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Pomezným. V druhém dějství poháru v Kutné hoře dojel na třetím místě v kadetech Jiří 

Svoboda před Martinem Stoškem. V juniorech byl sedmý Jan Svorada a desátý Pavel Kuzma. 

[Vimperské noviny, 2010, 15(6)] 

  Mistrovství republiky se konalo v Kuřimi a přineslo Vimperským dva mistrovské dresy. 

„V závodě kadetů tým České spořitelny Specialized SG Vimperk jasně dominoval, i když to 

v prvních kolech tak nevypadalo. Nervozita a úloha favorita závodu svazovala Martina Stoška, 

který se v prvních kolech několikrát ocitl na zemi. Ve dvou posledních kolech ale dokázal prodat 

svoji formu a suverénně zvítězil. Na třetím místě dojel Luděk Šeller, který dokázal v posledním 

kole zaútočit a z pátého místa se prodral až na stupně vítězů. Výborné výsledky v této kategorii 

ještě doplnili Lukáš Pomezný na pátém místě a Jakub Johánek na šestém“ (Klíma, 2010a) 

V Juniorech vyhrál po heroickém výkonu Jan Svorada. Celý tým se zúčastnil i MČR v silniční 

cyklistice, kde si opět nejlépe vedl Stošek, druhý v časovce jednotlivců, pátý v časovce 

družstev, spolu s Pomezným, Šellerem a Svobodou. [Vimperské noviny, 2010, 15(10)] 

„Sportovní areál Vodník se stal o víkendu středem dění finálového klání seriálu závodů na 

24 hodin bikerů. Za pořadatelství Ski klubu Šumava se jel jako GIANT Vimperská 24“ (Klíma, 

2010b) Závod poznamenal rozmar počasí, déšť a bahno znesnadnili již tak náročný okruh 

měřící něco málo přes jedenáct kilometrů.  

Celkově byla sezóna pro mladý tým úspěšná. Největších úspěchů zaznamenali cyklisté 

v kategorii kadetů. Martin Stošek vyhrál celkově Český pohár, Jiří Svoboda byl čtvrtý a Luděk 

Šeller pátý. V seriálu Jihočesko-bavorského poháru se zapojilo na 500 cyklistů a Vimperští 

patřili v závodech k nejlepším. Celkově vyhrál Pomezný před druhým Stoškem. [Vimperské 

noviny, 2010, 15(10)]  

7.6 Období Jana Vastla (2011–2014) 

Do nové sezóny vstupuje Bike klub Vimperk s novým názvem Česká spořitelna 

Specialized Junior MTB team. Tým má pro tento rok zakoupenou licenci, která mu umožňuje 

zúčastnit se závodů Světového poháru. (Track, 2019) I tento rok pořádá Bike klub Vimperk 

Jihočesko-Bavorský pohár MTB, který mám v tomto roce osm zastávek, z toho dvě v Německu. 

Prvním závodem již zmiňovaného poháru byl úvodní závod ve Walkirchenu. Těžká trať 

prověřila výkonnost a vimperští si nevedli vůbec špatně „V juniorech byl první Martin Stošek, 

třetí skončil Lukáš Pomezný. Úspěch týmu završil druhým místem v kategorii kadetů Jan Vastl“ 

(Pomezný, 2011) Druhý závod se jel již ve Vimperku v areálu Vodník. Závod byl vypsán jako 
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Velká cena Vimperk a spojen i s mistrovstvím Jihočeského svazu cyklistiky. Luděk Šeller vyhrál 

kategorii kadetů, Pavel Kuzma obsadil v juniorech třetí místo a Markéta Drahovzalová získala 

v juniorkách stříbro. (Klíma, 2011) 

Ani v Českém poháru se vimperští neztratili, prvním třem závodům kraloval v kategorii 

kadetů Jan Vastl, kterého v Aši doplnil na třetím místě Šeller. V kategorii juniorů si nejlépe vedl 

Stošek s Kuzmou, kdy první jmenovaný byl v Aši druhý a v Plzni třetí. Kuzma byl v Plzni druhý. 

(Průběžné pořadí po kategoriích, 2011) Ve Slovenských Dohňanech se jelo mistrovství Evropy, 

kterého se zúčastnil Stošek na 28. pozici s Kuzmou na 67. (Červený, 2011) Po čtrnácti letech se 

vrací do České republiky podnik světového poháru MTB XC. Hostilo ho Nové Město na Moravě 

a vimperští se v závodě neztratili. V juniorech si nejlépe vedl Stošek na 20. pozici, Následován 

Jakubem Johánkem na 40. a Lukášem Pomezným na 50. místě. (Němec, 2011) Posledním 

závodem v Bedřichově se uzavřel Český pohár MTB, v celkovém hodnocení nejlépe dopadl Jan 

Vastl, který vyhrál kategorii kadetů a Martin Stošek, druhý v juniorech. (Průběžné pořadí po 

kategoriích, 2011) Vimperští bikeři ovládli i Jihočesko-Bavorský pohár, kde byl v celkovém 

hodnoceni v kadetech druhý Jan Vastl, v juniorkách vyhrála Miroslava Hanžlová. Kategorie 

juniorů je vždy doménou České spořitelny, celé stupně vítězů obsadili Stošek, Pomezný a 

Johánek. (Výsledky, 2011)  

V roce 2012 se Jan Vastl v rámci zimní přípravy zúčastnil mistrovství republiky 

v cyklokrosu dospělých. Přestože byl ve startovním poli nejmladší, dokázal vybojovat druhé 

místo v kategorii juniorů a říct si tím o nominaci na mistrovství světa. (Lutovský, 2012a) O 

netradiční zahájení cyklistické sezóny na Šumavě se postaral Bike klub Vimperk. Který pořádá 

5. a 6. května ve sportovním areálu Vodník „Víkend na biku“. Tento víkend začínal v sobotu 

májovou vyjížďkou okolím Vimperka, pokračoval podvečerními sprinty a dovednostními 

soutěžemi. V neděli se jel první závod již 6. ročníku Jihočesko-Bavorského poháru MTB. 

[Vimperské noviny, 2012, 17(5)] „Zvlášť potěšitelný byl výkon Pavla Kuzmy, který zvítězil 

v mužích ELITE. Kategorie juniorů plně ovládli vimperští bikeři, když obsadili první čtyři místa 

v pořadí Martin Stošek, Jan Vastl, Filip Kubín a Lukáš Pomezný“ [Vimperské noviny, 2012, 

17(6), s. 9]  

Martin Stošek, Jan Vastl a Markéta Drahovzalová absolvovali první závod světového 

poháru v belgickém Houfallize a vůbec se neztratili. Stošek se umístil mezi 140 startujícími 

juniory na 24. místě, Vastl po defektu bral 97. Drahovzalová dokončila na solidním 33. místě. 

(Klíma, 2012a) V prvním závodě Českého poháru MTB v Teplicích získal Jan Vastl své 
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premiérové vítězství v kategorii juniorů, Luděk Šeller dojel na sedmém místě a Jakub Johánek 

na osmém. [Vimperské noviny, 2012, 17(5)] Vimperští se představili i na domácím světovém 

poháru v Novém Městě na Moravě, kde mohli využít svého statusu UCI MTB teamu a nasadit 

do závodu šest závodníků. Bohužel závody nevyšli dle předpokladů a nejlépe se umístil Vastl 

na 13. místě a tím si zajistil nominaci na Mistrovství Evropy v Moskvě (Klíma, 2012b) 

Výborných výsledků dosahují vimperští cyklisté v Českém poháru, především dominují 

v juniorské kategorii, kde průběžně vede Jan Vastl, po dvou vítězstvích z Teplic a Nového 

Města na Moravě, ke kterým přidal dvě druhá místa z Bedřichova a Kutné Hory. Doplňuje ho 

Martin Stošek, který zvítězil v posledním závodě v Kutné Hoře, v Bedřichově byl čtvrtý a 

v Novém Městě na Morově druhý. (Průběžné pořadí po kategoriích, 2012)  

Již 13. ročník Zadovského sportovního kempu se uskutečnil 8. - 14. 7. a přilákal 56 

účastníků z celé České republiky. Pro tým České spořitelny to byla příprava na blížící se 

republikový šampionát. [Vimperské noviny, 2012, 17(7-8)] Mistrovství republiky hostila Pec 

pod Sněžkou a vimperští přivezli dva mistrovské dresy. O ten první se postaral Filip Kubín ve 

štafetách a o druhý Jan Vastl, který vyhrál v juniorech, na stupních vítězů ho doplnil na třetím 

místě Martin Stošek. V juniorkách získala bronz Markéta Drahovzalová. [Vimperské noviny, 

2012, 17(9)]  

Celkově prožil Bike klub Vimperk povedenou sezónu, k titulu mistra ČR přidal Jan Vastl 

celkové prvenství v Českém poháru, vynikající sedmé místo na Mistrovství Evropy v Moskvě, 

Martin Stošek byl celkově druhý v hodnocení Českého poháru, a na Mistroství světa 

v Saalfeldenu obsadil 23. pozici. (Lutovský, 2012b)  

Víkend na kole s Bike klubem Vimperk otevřel závodní sezónu 2013 na Šumavě. 

V sobotu 4. května proběhla nejdříve májová vyjížďka, která začínala na Vodníku a dále vedla 

přes Brloh-Alpská vyhlídka-Švajglova Lada-Lipka a končila opět na Vodníku. Po vyjížďce 

následoval sprint ELIMINATOR, do kterého se přihlásilo na padesát bikerů. K radosti 

pořadatelů, vyhrál Pavel Kuzma z České spořitelny. V neděli se odehrál druhý závod 7. ročníku 

Jihočesko-Bavorského poháru, který se jel také jako mistrovství Jihočeského svazu cyklistiky. 

Vimperští si vedli bravurně, kategorii juniorů ovládli zcela, vyhrál Jan Vastl před Luďkem 

Šellerem a Filipem Kubínem. Martin Stošek byl druhý v mužích Elite. Jan Matějka zvítězil 

v kategorii kadetů a Tereza Sázková ve starších žákyních. [Vimperské noviny, 2013, 18(6)] Na 

Šumavském Zadově se za přispění Bike klubu Vimperk jel první ročník Enduro Race Zadov ze 
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Specialized Enduro série 2013. Na 102 závodníků čekala trať o délce 25 kilometrů skládající se 

ze čtyř rychlostních zkoušek. (Admin, 2013) 

Vynikajících výsledků dosahovali svěřenci Jiřího Lutovského v Českém poháru MTB. 

Nejlépe si vedl Jan Vastl, který když do závodu nastoupil, tak vyhrál, celkem čtyřikrát. Celkově 

z toho bylo druhé místo, kvůli absenci v druhém závodě v Praze. Slušné výsledky předvedli i 

Šeller s Kubínem, kdy byli v celkovém hodnocení pátý a sedmý. Martin Stošek, prvním rokem 

v kategorii mužů do 23 let si vedl skvěle a celkově ovládl Český pohár v této kategorii. 

V mladších kategoriích rostou Bike klubu Vimperk nové talenty. V kadetech byl celkově třetí 

Petr Matějka, v žákyních pátá Tereza Řezníková a sedmá Tereza Sázková. Samuel Jirouš 

v žácích skončil na osmém místě. „O víkendu bylo na programu Mistrovství České republiky 

cross country horských kol v Bedřichově. Toho se zúčastnili i bikeři z Prachaticka a jezdci ČS 

Specialized Junior Vimperk získali celkem deset medailí.“ (Klíma, 2013) Vastl vyhrál v juniorech, 

Šeller vyhrál mistrovský dres ve sprintech a Zdeněk Jílek byl v téže disciplíně třetí. Tereza 

Sásková vyhrála v žákyních a Samuel Jirouš získal stříbro. [Vimperské noviny, 2013, 18(10)]   

Dařilo se i na světové úrovni, především zásluhou Jana Vastla. V Italském Val di Sole 

v úmorném vedru a ve startovním poli čítajícím na 90 závodníků získal bronzovou medaili. 

Luděk Šeller dojel na 31. místě a Filip Kubín na 46. Martin Stošek v kategorii do 23 let obsadil 

56. pozici. (Lutovský, 2013) Nejlepší výsledek v sezóně dosáhl Jan Vastl, když se mu podařilo 

vyhrát světový pohár v Andoře a tím si zajistit celkově druhé místo v hodnocení světového 

poháru. Svými výsledky se nominoval na Mistrovství světa v Jihoafrické republice, kde i přes 

velice technickou trať dokázal získat páté místo. Mezi další jeho úspěchy patří bronzová 

medaile z mistrovství Evropy ze štafet. [Vimperské noviny, 2013, 18(10)]   

Rok 2014 se nesel v duchu oslav výročí 20. let existence cyklistiky na sportovním 

Gymnáziu Vimperk. V rámci oslav byl připraven závod horských kol „Do vrchu“, který startoval 

na Vimperském náměstí a končil až u vysílače na hoře Vodník. Trať o délce 1800 metrů nedala 

závodníkům ani chvilku oddychu. Pro mladší kategorie byla trať zkrácená na 900 metrů pro 

kadety a 550 pro žáky. Nejrychlejším bikerem studujícím na gymnáziu byl Samuel Jirouš 

z pořadatelského týmu České spořitelny. Další atrakcí oslav bylo MTB kritérium na 10 minut + 

1 kolo, které se odehrávalo na náměstí Svobody. Na dlážděném povrchu si nejlépe vedl bývalý 

student Josef Kamler, před Martinem Stoškem. [Vimperské noviny, 2014, 19(11)] 

„Churáňovský lyžařský areál v průběhu prázdnin dvakrát ovládli bikeři. Poprvé to byl šestý 

závod „Šumavského poháru“, který se jel i jako Mistrovství jižních Čech v MTB“ [Vimperské 
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noviny, 2014, 19(9), s. 10] Na start se postavilo 210 závodníků všech věkových kategorií. Pro 

pořadatelský Bike klub bylo potěšení vidět své závodníky, jak vyhrávají jednu kategorii za 

druhou. Samuel Jirouš zvítězil ve straších žácích, Tereza Sásková ve starších žákyních. 

V kadetech vyhrál Jaromír Skála, v kadetkách byla druhá Tereza Řezníková a v juniorech druhý 

Jakub Kadlec. Na Zadově pokračovali závody i na začátku srpna, v sobotu se uskutečnil 17. 

ročník Šumavského maratonu horských kol, zařazený do seriálu Kolo pro život České 

spořitelny. Jaromír Skála ovládl kratší trasu na 29 kilometrů a zvítězil před týmovým kolegou 

Vladislavem Doležalem. V kadetkách skončila druhá Tereza Řezníková přes třetí Terezou 

Sáskovou. Bikový víkend pokračoval v neděli závodem ENDURO Race Zadov, který oproti 

minulému roku vylepšil a ztížil tratě i přesto závod přivítal 132 závodníků z ČR, ale i sousedních 

zemí. [Vimperské noviny, 2014, 19(9)] Vrcholem cyklistické sezóny na Šumavě byl finálový 

závod Českého poháru, který se odehrál na Zadově. Pořadatelé z Bike klubu připravili okruhy 

v délce 3200-4000 metrů s množstvím přírodních i umělých překážek, které ztížily už tak 

náročnou trať vedoucí převážně po lyžařských sjezdovkách. Na domácí trati se vimperští 

neztratili a získali čtyři medaile, zásluhou Jana Vastla v kategorii muži do 23 let, Jaromíra Skály 

v kadetech a Samuela Jirouše spolu s Terezou Sáskovou, oba startující ve starších žácích. 

[Vimperské noviny, 2014, 19(10)] 

I v rámci Českého poháru a zahraničních závodů se bikeři z Vimperka neztratili. Na 

začátku sezóny si Jan Vastl dojel pro třetí místo v mezinárodním závodě horských kol v Grazu 

v kategorii muži do 23 let, kde ho doplnil na 14. pozici Filip Kubín. (Lutovský, 2014a) 

„V obrovském horku vydřeli závodníci týmu České spořitelny Specialized Junior Vimperk 

o víkendovém mistrovství České republiky horských kol osm medailí a několik dalších slušných 

výsledků.“ (Lutovský, 2014b) A to zásluhou Samuela Jirouše a Filipa Honsy, kteří ovládli závod 

žáků. Tereza Sásková byla druhá v žákyních, Jaromír Skála druhý v kadetech, Zdeněk Jílek 

druhý v juniorech a Jan Vastl druhý v mužích do 23 let. Jel se i závod ve sprintu, kde v žákyních 

vyhrála mistrovský dres Sásková a v juniorech Jílek. V mužích Elite bral bronz Luděk Šeller. 

(Lutovský, 2014b) V celkovém hodnocení Českého poháru vyhrál Jirouš v žácích, Sásková byla 

druhá. Skála skončil celkově druhý v kadetech, stejně jako Vastl v mužích do 23 let. (Heřta, 

2014)  

Nejlepších úspěchů dosáhl v tomto roce Jan Vastl, který na mistrovství světa v norském 

Hafjellu obsadil čtvrtou příčku, přičemž na medaili mu chybělo pouhých 16 vteřin. Tímto 

úspěchem navázal na ME, kde skončil pátý. [Vimperské noviny, 2014, 19(10)]  
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„Jan Vastl bude v příštích dvou letech oblékat dres italské cyklistické stáje Bianchi.“ 

[Vimperské noviny, 2014, 19(12), s. 11] Teprve devatenáctiletý biker, který doposud 

reprezentoval barvy České spořitelny Specialized junior MTB teamu, si zkusí angažmá 

v italském celku, z kterého vzešla věhlasná jména jako Julien Absolon a Jose Antonio Hermida. 

(Němec, 2014) 

7.7 Období 2015–2020 

Prvním závodem v Teplicích odstartoval Český pohár MTB a pro Vimperské bikery to 

byla první možnost otestovat formu po dlouhé zimní přípravě. „Mezi staršími žáky s přehledem 

zvítězil Oskar Marek, na 22. místě dojel Jan Sáska a 26. Tomáš Matějka. V kadetkách obsadily 

závodnice našeho týmu hned dvě místa na pódiu, na druhém místě dojela Tereza Sásková a na 

třetím Tereza Řezníková, devátá pak dojela Anna Podskalská. V kadetech vybojoval vynikající 

čtvrté místo Samuel Jirouš při jeho prvním startu v této kategorii. Na 19. místě dojel František 

Honsa, 27. Jaroslav Vondráček, 32. Karel Sýkora, 37. Vladislav Doležal. Závod juniorů byl pro 

náš tým velice úspěšný, od poloviny závodu figurovali závodníci v popředí, a nakonec v cíli 

dojeli na druhém místě Jaromír Skála a na třetím Jakub Kadlec.“ (Klíma, 2015) hodnotil 

vystoupení svých svěřenců trenér Jiří Lutovský. Naplno se rozjel i Šumavský pohár horských 

kol, který měl v tomto roce sedm zastávek, z toho pět v jihočeském regionu a dvě u německých 

sousedů. Pátá zastávka na Zadově byla opět i přebor Jihočeského svazu cyklistiky. Velice dobře 

si vedli Oskar Marek a Štěpán Vystrčil ve starších žácích, Marek vyhrál a Vystrčil byl druhý. 

V kadetech byl druhý František Honza a v kadetkách též druhá Tereza Sásková. (Šumavský 

pohár MTB 2015, 2015) Na začátku srpna se konal Šumavský MTB maraton, na kratší 29 

kilometrů dlouhé trati zvítězil Vladislav Doležal z České spořitelny. [Vimperské noviny, 2015, 

20(9)] V září se konal ve Vimperku bike den. Dopoledne byl odstartován finálový závod 

Šumavského poháru horských kol, který se odehrál v areálu Vodník. Zúčastnilo se na 140 

bikerů z ČR i okolních států. „V juniorech obsadili vimperští všechna medailová místa, a to 

v pořadí Jaromír Skála, Jakub Kadlec a Tomáš Kalivoda. V kadetech zvítězil Samuel Jirouš, ve 

starších žácích Tomáš Matějka.“ [Vimperské noviny, 2015, 20(10), s. 6] Odpoledne bike den 

pokračoval druhým ročníkem jízdy do vrchu, tento rok „O pohár šumavského pivovaru“ 

Zúčastnilo se 48 bikerů a nejrychlejší byl bývalý svěřenec sportovního gymnázia Lukáš Malý. 

[Vimperské noviny, 2015, 20(10)] 
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Ani v Českém poháru a v zahraničí se vimperští neztratili. V Kutné Hoře se konalo 

mistrovství republiky, které bylo i finálovým závodem českého poháru. Stříbrnou medaili 

vybojovala Tereza Sásková v kadetkách, v kadetech bronzovou Vladislav Doležal. Ondřej  

Lutovský v juniorech získal také bronzovou medaili a v mužské kategorii dojeli na stříbrné a 

bronzové pozici Václav Doležal a Luděk Šeller. V celkovém pořadí českého poháru vyhrála 

Sásková v kadetkách, v juniorech byl třetí a čtvrtý Jakub Kadlec a Jaromír Skála a v kadetech 

druhý Samuel Jirouš. [Vimperské noviny, 2015, 20(9)] Velkého úspěchu dosáhli vimperští na 

Mistrovství Evropy MTB mládeže „Tereza Sásková vybojovala v kategorii kadetek celkové 

3. místo a bronzovou medaili a k tomu přidala ještě dvě třetí místa ze závodů cross country a 

minimaratonu! Samuel Jirouš vyrovnanými výkony vybojoval konečné 5. místo v kadetech“ 

(Redakce, 2015)  

V roce 2016 Bike klub Vimperk spolu se SKI Zadov pořádali jubilejní 10. ročník 

Šumavského poháru horských kol. Seriál měl šest zastávek, z toho čtyři v Jižních Čechách a dvě 

v Bavorsku. Jeden ze závodů se 9. července odehrál na Zadově a byl zařazen i jako přebor 

Jihočeského svazu cyklistiky. Na Zadově se v červenci odehrály i další dva závody – Šumavský 

maraton horských kol a závod Endruro série. Oba se odehrály v jeden víkend a přilákaly na 

Šumavu bezmála dva tisíce účastníků všech věkových kategorií. [Vimperské noviny, 2016, 

21(4); Vimperské noviny, 2016, 21(9)] 

Vimperští bikeři se představili na zahraničních závodech v rakouském Grazu, kde 

v závodě juniorů skončil Jaromír Skála na třetím místě a tím si zajistil nominaci na mistrovství 

Evropy. David Zadák dojel na vynikajícím pátém místě. Ani kadeti si nevedli špatně, Tereza 

Sásková byla třetí a Samuel Jirouš sedmý. (Redakce, 2016) Výborných výsledků dosáhli 

svěřenci Jiřího Lutovského v druhém závodě Českého poháru v Teplicích. Velká divácká účast, 

za kterou mohla účast Petra Sagana, podpořila úspěchy bikerů. V kategorii kadetek byla druhá 

Sásková, v kadetech vyhrál Jirouš a třetí byl František Honsa. V juniorech závod ovládli Zadák 

a Skála, když Zadák vyhrál a Skála byl druhý. (Klíma, 2016) Z republikového šampionátu, který 

hostila Pec pod Sněžkou, si přivezli zástupci České spořitelny Specialized junior tři tituly Mistr 

ČR, a to zásluhou Matěje Kunčíka v žácích, Samuela Jirouše v Kadetech a Davida Zadáka 

v juniorech. K těmto výsledkům přidali ještě Tereza Sásková druhé místo v kadetkách a 

František Honza druhé místo v kadetech. Skvělé představení Vimperského týmu. (Fuchs, 2016)  

Celý rok předváděli studenti sportovního gymnázia kvalitní výkony. V Českém poháru 

celkově vyhrál kategorii kadetů Samuel Jirouš, stejně tak si počínala Tereza Sásková 
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v kadetkách. Připojila k tomu i čtvrté místo z prestižního silničního etapového závodu „Závod 

míru kadetek“. Jaromír Skála byl celkově druhý v hodnocení Českého poháru v juniorech, na 

mistrovství Evropy skončil 24. a na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě byl dvacátý. 

David Zadák byl nejlepší z české výpravy v závodě juniorů na mistrovství světa, když obsadil 

11. příčku. (Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016, 2016) 

Roku 2017 se uskutečnil již jedenáctý ročník Šumavského poháru. Přivítal účastníky na 

sedmi podnicích, z čehož bylo pět v Jihočeském regionu a dva v Bavorsku. Bike klub Vimperk 

přímo pořádal šestou zastávku seriálu na Šumavském Zadově, přičemž závod byl i 

Mistrovstvím Jihočeského svazu cyklistiky v kategorii cross-country. [Vimperské noviny, 2017, 

22(5)] „V sobotu třetího a v neděli čtvrtého června hostil lyžařský areál na Churáňově 4. závod 

Českého poháru horských kol 2017, který pořádal Bike klub Vimperk ve spolupráci s Lyžařským 

areálem Zadov.“ [Vimperské noviny, 2017, 22(7-8), s. 11)] V sobotu se konaly dětské závody a 

sprinty. Pro pořádající klub byla výhra Luďka Šellera v mužích Elite zadostiučiněním, které se 

pojí s pořádáním závodu. V neděli přišel na řadu závod cross-country pro všechny kategorie 

od žáků až po muže Elite. Na tratích o délce od 3200–4000 metrů poměřilo své síly na 350 

bikerů. V kategorii juniorů vyhrál David Zadák. [Vimperské noviny, 2017, 22(7-8)] Konec 

července patřil opět Šumavskému Zadovu, kde se odehrál bikový víkend. V sobotu se odehrál 

Šumavský maraton, který spadá pod seriál Kolo pro život. Hlavní trasa na 54 kilometrů zavedla 

závodníky až do Vimperka, kde na Vodníku byla občerstvovací stanice. Pěkné výkony 

předvedly jezdci z České spořitelny, když ovládli kratší trasu na 29 kilometrů. Vyhrál Tomáš 

Matějka před Oskarem Markem a Janem Sáskou všichni jezdci v České spořitelně. Druhý den 

byl na pořadu Enduro Race Zadov, který měl v režii Bike klub Vimperk a závodu se každým 

rokem zúčastňuje více a více bikerů. Tento rok jich bylo 265. [Vimperské noviny, 2017, 22(9)] 

Vynikající výsledky předváděli cyklisté České spořitelny Specialized junior MTB team po 

celou sezónu. Na mistrovství republiky, které hostil Bedřichov, zcela ovládli závod juniorů, kde 

vyhrál David Zadák před týmovým kolegou Samuelem Jiroušem, což oběma zajistilo nominaci 

na mistrovství světa. Matěj Bedrník vyhrál na mistrovství ČR sprint v kategorii juniorů. 

V celkovém hodnocení Českého poháru byl v juniorech třetí David Zadák a čtvrtý František 

Honsa. V juniorkách předváděla vynikající výsledky Tereza Sásková, bohužel nastoupila pouze 

do dvou závodu Českého poháru, ale oba vyhrála. V jednom dílu světového poháru získala 

vynikající druhé místo. [Vimperské noviny, 2017, 22(10); Výroční zpráva o činnosti školy za 

školní rok 2016/2017, 2017] 
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Nejlepším bikerem byl David Zadák, který v Českém poháru, pokud do závodu 

nastoupil, nebyl poražen. V závodech světového poháru zajížděl vyrovnané výsledky v první 

desítce výsledkové listiny a jedenkrát vybojoval druhé místo. Vyhrál mistrovství ČR a zúčastnil 

se mistrovství Evropy, kde skončil na 18. pozici a také mistrovství světa v Austrálii, kde vinnou 

pádu dokončil na 45. pozici. (Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017, 2017; 

ČTK, 2017) 

Sezóna 2018 pro bikery z Bike klubu Vimperk byla nabitá domácími i zahraničními 

závody. Zúčastnili se závodů světového poháru i světové série juniorů, díky licenci UCI TEAM, 

kterou mají jako jeden tým z pěti v ČR. [Vimperské noviny, 2018, 23(3)] Opět se zhostili 

pořádání Šumavského poháru horských kol a jeho čtvrté zastávky na Zadově, které se 

uskutečnilo jako mistrovství Jihočeského svazu cyklistiky v kategorii cross-country. Na skoro 

domácí trati získal titul v mužích Elite Vimperský Jaromír Skála. „Dařilo se i ostatním 

Vimperským bikerům z týmu České spořitelny Specialized, kteří ze Zadova odvážejí další čtyři 

tituly ‚Přeborníka′ (v juniorech Tereza Sásková a Samuel Jirouš, v kadetech Martin Dušák a 

starších žácích Matyáš Vondráček).” [Vimperské noviny, 2018, 23(7-8), s. 20] Na Šumavském 

Zadově zůstaneme, jelikož se zde o týden později odehrál 4. závod Českého poháru. Ve svých 

kategoriích zvítězili Tereza Sásková v juniorkách a Samuel Jirouš v juniorech. Ty doplnil ještě 

druhý Jan Sáska v kadetech, pátý Jaromír Skála spolu s jedenáctým Davidem Zadákem 

v mužích do 23 let. (Český pohár horských kol na Zadově, 2018) Na začátku srpna se odehrál 

bikový víkend na Zadově. V sobotu se odehrál již 21. Šumavský maraton a příjemné letní počasí 

přilákalo na šestnáct set závodníků. Na hlavní trati 54 kilometrů dojel šestý Jaromír Skála. Na 

kratší trase o délce 29 kilometrů již vimperští kralovali. V kategorii kadetů obsadili první čtyři 

místa zásluhou Jana Sásky před Martinem Dušákem, Antonínem Honsou a Matyášem 

Vondráčkem. Na stejné trase v kategorii žen vyhrála Tereza Sásková. V neděli byl na řadě 

Enduro Race Zadov, který přilákal 370 bikerů. Tereza Sásková si zkusila závod absolvovat jako 

přípravu před zbytkem sezóny a bylo z toho fantastické vítězství v ženách hobby. [Vimperské 

noviny, 2018, 23(9)]  

V Českém poháru posbírali vimperští mnoho úspěchů. Mezi nejlepší patří výkony 

Terezy Sáskové, která vyhrála Mistrovství republiky a všechny závody Českého poháru, do 

kterých nastoupila, což jí stačilo na druhé místo celkově. Zdatně jí sekundoval i Samuel Jirouš, 

který vyhrál tři závody Českého poháru a byl druhý na MČR. Jaromír Skála vyhrál mistrovství 

ČR a byl 35. na mistrovství Evropy. Tyto výsledky podpořili i ostatní, Jan Sáska třetí na MČR a 



   
  

56 
 

v Českém poháru, Matěj Bedrník, pátý celkově v hodnocení Českého poháru a Monika 

Kučerové, též pátá v celkovém hodnocení. (Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 

2017/2018, 2018) Svěřenci Jiřího Lutovského byli vidět i v reprezentačním dresu, kde 

předváděli vynikající výsledky. Na mistroství Evropy v rakouském Grazu vybojovala v 

juniorkách Tereza Sásková stříbro. V juniorech byl Samuel Jirouš na 19. místě a František 

Honsa na 23. (Lutovský, 2018a) Sásková potvrdila své kvality i na mistrovství Evropy v silniční 

cyklistice, které hostilo Brno. V závodě s hromadným startem vybojovala deváté místo. 

(Lutovský, 2018b) Největšího úspěchu dosavadní kariéry dosáhla Sásková na mistrovství světa 

ve švýcarském Lenzerheide, když mezi juniorkami dojela na druhé pozici. Tím se postarala o 

jedinou českou medaili ze šampionátu.  [Velo, 2018, 21(10)] 

Šumavský pohár 2019 odstartoval v neděli 14. dubna Velkou cenou Vimperka, když se 

po několika letech vrátil závod do sportovního areálu Vodník. Na start náročného závodu se 

postavilo 136 bikerů a závodníci z České spořitelny získali vítězství v mužích Elite, zásluhou 

Jaroslava Vondráčka, dále zvítězily ve svých kategoriích Emma Mánková a Monika Nárovcová 

[Vimperské noviny, 2019, 24(5)] K příležitosti Vimperského máje se v úterý 14. května 

uskutečnil závod Vimperské schody, který startoval na Pivovarském náměstí, a ony zmiňované 

schody byly u budov gymnázia. (Vimperský máj, 2019) Bike klub Vimperk opět pořádal Český 

pohár na Zadově. Žáci sportovního gymnázia ve Vimperku se ve startovním poli neztratili. 

V kategorii juniorů byl druhý Oskar Marek, kterého na stupních vítězů doprovodil na třetím 

místě Jan Sáska. Výborného výsledku dosáhla i Tereza Sásková, která při své premiéře 

v kategorii žen do 23 let byla druhá, celkově v ženách na šestém místě. (ČP horských kol na 

Zadově, 2019) Na Zadově ještě zůstaneme, o týden později se zde odehrál závod Enduro Race 

Zadov, který byl rozdělen do dvou dnů. V sobotu se jel závod E-Enduro Race neboli závod 

elektrokol. Na neděli byl již připraven hlavní závod. (Propozice, 2019) V červenci hostil opět 

Šumavský Zadov dva cyklistické podniky. Tím prvním byl finálový závod Šumavského poháru a 

navázal na SPORT CAMP Zadov, který tento rok slaví 20 let své působnosti, přičemž 

pořadatelský Bike klub Vimperk má již 25 výročí. V konkurenci 170 závodníků, které obohatili 

ti z končícího sport campu, si velice dobře vedli vimperští. Ve starších žákyních zvítězila Monika 

Nárovcová v juniorech Kuba Hanák. (20. ročník SPORT CAMPU ZADOV, 2019) Tím druhým 

závodem byl již 22. ročník Šumavského maratonu horských kol, který přilákal na 1100 

účastníků. Dobře si vedli i zástupci České spořitelny, na kratší trase 29 km vyhrál v juniorech 

Antonín Honsa. [Vimperské noviny, 2019, 24(9)] 
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Na závodech mimo Jihočeský region i na světové úrovni si nevedli vimperští vůbec 

špatně. Na závodech světové juniorské série v Heubachu si vedl dobře Jan Sáska, když ze 122 

startujících juniorů dojel na 24. místě. V ženách dojela na 22. místě Tereza Sásková. (Lutovský, 

2019) Kvalitní, a především vyrovnané výsledky, se odrazili v nominaci na mistrovství Evropy, 

kam se nominovalo 8 reprezentantů ČR z týmu České spořitelny. Jmenovitě to byli David 

Zadák, Samuel Jirouš, Tereza Sásková, Jan Sáska, Oskar Marek, Zuzana Šafářová, všichni do 

cross-country. Do závodu ve sprint eliminator se nominovali Matěj Bedrník a Dalibor Hudeček. 

(Úspěšný víkend týmu Česká spořitelna Specialized, 2019) V Českém poháru si nevedli 

vimperští vůbec špatně. V celkovém hodnocení poháru byl v kategorii juniorů čtvrtý Jan Sáska 

a sedmý Oskar Marek. V juniorkách byla čtvrtá Zuzana Šafářová, která v posledním závodě 

v Peci pod Sněžkou skončila na třetím místě. Tereza Sásková, byla druhá na mistrovství ČR i 

v celkovém hodnocení poháru. Do Vimperka putují i mistrovské dresy, zásluhou Jana Sásky, 

Terezy Sáskové a Samuela Jirouše, když vyhráli štafetu. (Výroční zpráva o činnosti školy za 

školní rok 2018/2019, 2019)  

Sezónu 2020 nejvíce poznamenalo onemocnění Covid -19, kvůli kterému bylo v jarních 

měsících zrušeno mnoho závodů. Další velikou změnou byla změna hlavního partnera týmu, 

který po 15 letech opouští Česká spořitelna. „Cyklistický tým Česká spořitelna Specialized 

Junior podepsal tříletou spolupráci s novým generálním partnerem týmu, českou firmou 

VirtualTraining s.r.o. Přestože se jedná o softwarovou firmu, k cyklistice má blízko – jejím 

hlavním produktem je aplikace Rouvy simulující reálnou venkovní jízdu při tréninku na 

cyklotrenažeru. Do nové sezóny 2020 tak bude tým vstupovat pod novým názvem Rouvy 

Specialized Cycling Team“ (Vimperští bikeři do sezony 2020 v novém, 2020) 

Z plánovaných sedmi závodů Šumavského poháru horských kol zůstali v programu 

pouze čtyři, ostatní byly bez náhrady zrušeny. První závody se odehrály na konci května na 

Zadově a o týden později v Prachaticích. V obou závodech se dařilo vimperským bikerům. Na 

Zadově vybojoval junior Jan Sáska druhé místo a kadetka Nela Viktorová byla třetí. Mnohem 

lépe se vedlo bikerům v Prachaticích, kde Sáska a Viktorová ovládli své kategorie. Tereza 

Sásková v ženách a Jaroslav Vondráček v mužích Elite získali druhá místa. [Vimperské noviny, 

2020, 25(7-8)] O prázdninách se na Zadově odehrálo hned několik závodů na horských kolech. 

První týden prázdnin se odehrál Trek Endurace Zadov, kde  pořadatelé z řad Bike klubu 

Vimperk a Ski Zadov upravili a zkvalitnili tratě. Na start se postavilo více než 420 bikerů. 

(Měšťák, 2020) Závody pokračovali 1, srpna již 23. ročníkem Šumavského MTB maratonu 
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seriálu Kolo pro život. Na Šumavu se vydalo přes 12 stovek bikerů, kteří se vydali na tratě o 

délce 53 a 27 km, přičemž delší trasa vedla přes historické centrum Vimperka. [Vimperské 

noviny, 2020, 25(9)] O týden později se odehrál 3 díl Českého poháru horských kol a na start 

se postavilo kompletní pole nejlepších bikerů. Nejlepších výsledků dosáhl v juniorech Jan 

Sáska, který obsadil čtvrté místo v juniorech a v kadetech byl sedmý Matěj Kunčík. (Český 

pohár XCO MTB Zadov – sobota, 2020) ROUVY Velká cena Vimperka ukončila cyklistickou 

sezónu na Šumavě. Závod se odehrál v areálu Vodník a byl i finálovým závodem Šumavského 

poháru horských kol. Na start se postavili bikeři od nejmenších kategorií až po muže Elite, které 

na start přilákaly prémie v celkové hodnotě 33 000 Kč. (ROUVY Velká cena Vimperka MTB XCO, 

2020)  

Celkově se sezóna se i přes jarní problémy vydařila a vimperští bikeři si připsali mnoho 

úspěchů. Mezi nejlepší cyklisty se zařadil Jan Sáska, který vyhrál mistrovství ČR jak v závodě 

jednotlivců, tak ve štafetách a velice dobře si vedl i v závodech světového poháru kde obsadil 

4., 5. a 7. místo. (Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020, 2020)  
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8 Osobnosti 

Nakonec na své práce jsem se rozhodl uvést nejvýznamnější osobnosti, které jsou 

s cyklistikou na Vimpersku spjaty. Rozdělil jsem je na trenéry a závodníky. 

8.1 Trenéři  

Většinu své práce se věnuji sportovcům a jejich úspěchům. Ovšem hlavní práce je 

na bedrech trenérů, kteří připravují a vedou cyklisty v jejich sportovní kariéře. Prvním 

trenérem cyklistů Bike klubu Vimperk a zároveň jeho zakladatelem je Jiří Lutovský. K němu se 

později přidal druhý trenér Vojtěch Huřík. 

8.1.1 Jiří Lutovský 

Jiří Lutovský se narodil 4. září 1964 v Táboře a po studiu na fakultě Tělovýchovy a sportu 

univerzity Karlovy obor trenérství se zaměřením na sjezdové lyžování nastoupil coby trenér 

lyžařů na Vimperské sportovní gymnázium. Tady setrval od roku 1982 do 1989, kdy 

následovala pětiletá přestávka z rodinných důvodů. Zpět k trénování na gymnáziu se vrátil 

v roce 1994 opět jako trenér sjezdových lyžařů. Šťastnou shodou náhod se dostal k trénování 

běžeckých lyžařů, kteří v letní přípravě používali horské kolo. Díky jejich dobrým výsledkům 

v podání sester Kateřiny a Lucie Hanušových a Petra Steinbacha se v roce 1995 otevřel 

na gymnáziu nový studijní obor se zaměřením na cyklistiku. Tímto rokem na gymnázium 

nastoupili cyklisté specialisté a celý studijní obor měl na starost Lutovský, z kterého se stal 

trenér cyklistů. 

Trenérské úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat a jeho svěřenci se stali 

nejúspěšnějšími závodníky v české reprezentaci. Ty nejdůležitější jsem již zmínil výše. Patří 

mezi ně druhé místo Kateřiny Hanušové na mistrovství světa a její účast na Olympijských hrách 

v Atlantě, evropské a světové tituly Terezy Huříkové. Jeho dobré výsledky s mládeží vedli 

k postu asistenta trenéra reprezentačního družstva juniorů. Lutovský stál u vzniku Sportovní 

centra mládeže Českého svazu cyklistiky ve Vimperku, kde vyrostlo mnoho cyklistů 

a reprezentantů, například Tereza Huříková. Na olympijský cyklus v letech 2004 až 2008 se stal 

trenérem české reprezentace cross-country a v roce 2007 i manažerem profesionálního týmu 

České spořitelny.  

Po konci profesionálního týmu České spořitelny se Lutovský věnuje již pouze mládeži 

a sportovcům na Vimperském gymnáziu, které trénuje dodnes.(Rozhovor s Jiřím Lutovským) 
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8.1.2 Vojtěch Huřík 

Vojtěch Huřík se narodil v roce 1958 ve Vimperku a po studiu na fakultě tělesné 

výchovy a sportu Karlovy univerzity v Praze působil jako učitel na základní škole ve Vimperku. 

V roce 1990 nastoupil na sportovní gymnázium ve Vimperku, kde působil jako učitel tělesné 

výchovy a chemie. Ve svém volném čase se věnoval tréninku mladých hokejistů a svým dětem, 

především dceři Tereze Huříkové. V roce 1998 vstoupil do Bike klubu Vimperk a vedl kroužek 

sportovní všestrannosti, kam docházely děti ve věku 10 až 14 let od podzimu do jara. Postupně 

přibíral další a další funkce v oddílu, což nevyhnutelně vedlo v roce 2000 k přestoupení na 

dráhu trenéra cyklistů na sportovním gymnáziu. Huřík si ponechal výuku některých hodin 

tělesné výchovy a poté ve sportovních třídách vyučuje teorii sportovní přípravy.  

Vojtěch Huřík patří neodmyslitelně k Bike klubu Vimperk a cyklistice na Vimpersku, 

podílel se na pořádání bezpočtu závodů a akcí spojených s cyklistou a sportem všeobecně. Díky 

jeho práci vyrostlo na Vimpersku mnoho sportovních talentů. (Rozhovor s Vojtěchem 

Huříkem) 

 

8.2 Významní závodníci  

Ačkoliv je horská cyklistika na Vimpersku teprve tři dekády, dokázala si vybudovat své 

místo ve sportovním odvětví. Za tuto dobu prošlo Bike klubem Vimperk a sportovním 

gymnáziem ve Vimperku bezpočet špičkových cyklistů, kteří představovali elitu na českých, ale 

i světových závodech. Již z textu (viz výše) lze vyčíst, o které cyklisty se jedná a jaké byly jejich 

největší výsledky. Zde podrobněji přestavuji ty nejúspěšnější z nich.  

8.2.1 Tereza Huříková 

Úspěšnou cyklistkou je bezpochyby Tereza Huříková, která se narodila v roce 1987 

ve Vimperku. Ke sportu jí přivedli rodiče, kteří jsou oba sportovci a pedagogové na sportovním 

gymnáziu ve Vimperku. Tereza měla díky nim kladný vztah ke sportu a od útlého dětství se 

věnovala gymnastice, chodila do kroužku mažoretek a společenského tance. S rodiči se 

věnovala pěší turistice, převážně na Šumavě. Mezi další sporty patřilo běžecké a sjezdové 

lyžování, bruslení. Tímto získala všeobecné základy, které jí dopomohly k budoucím 

úspěchům.  
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První zkušenosti se závody získala ve Vimperském Ski klubu Šumava, kam docházela 

na pravidelné tréninky již od třetí třídy. Téměř okamžitě začala dosahovat dobrých výsledků 

na okresní a krajské úrovni, jak v běžeckém lyžování, běhu, tak i cyklistice. Velice důležitá byla 

právě všestrannost, které se Tereze ve Ski klubu dostalo. Její výsledky nezůstaly bez 

povšimnutí a již v roce 1998 byla zařazena do přípravky sportovního gymnázia ve Vimperku.  

Opravdovým vstupem do cyklistiky byl rok 1999, kdy Tereza absolvovala první závody 

Českého poháru cross-country v kategorii mladších žákyň.  Zde předváděla dobré výsledky, což 

jí dopomohlo k zařazení do sportovního centra mládeže ve Vimperku, které bylo zaměřené 

na cyklistiku. Tam se poprvé blíže seznámila s trenérem a pedagogem Jiřím Lutovských, díky 

němuž dosáhla svých největších úspěchů. Přestože jejím hlavním oborem byla cyklistika, 

věnovala se přes zimu i běžeckému lyžování, kde se umisťovala v popředí na okresní a krajské 

úrovni. 

V roce 2002 byla Tereza přijata na sportovní gymnázium ve Vimperku se zaměřením 

na cyklistiku a začala naplno rozvíjet svůj talent. Na české závodní scéně vyhrávala většinu 

závodů, do kterých nastoupila. Což jí umožnilo start na mistrovství Evropy, kde věkem ještě 

kadetka startovala v kategorii juniorek. I přes tento handicap získala deváté místo. Na další 

sezónu jí bylo po konzultacích se sportovním lékařem a činovníky Českého svazu cyklistiky 

umožněno startovat v kategorii juniorek.  

V letech 2003 až 2005 postupně získala medaile na mistrovství Evropy a světa v cross-

country a vytoužený titul přišel v Livignu. Skvělé výsledky předváděla i na silničním kole, kde 

vyhrála časovku jednotlivců na mistrovství světa ve Veroně.  Všechny tyto výsledky směřovaly 

k roku 2008, kde se představila na Olympijských hrách v Pekingu, bohužel jí tento závod 

nevyšel a nedokončila. 

 Její největší úspěchy se pojí s týmem České spořitelny a trenérem Jiřím Lutovským. 

Po rozpadu týmu v roce 2010 si musela Tereza hledat nové angažmá, které přišlo ze zahraničí. 

Vystřídala několik zahraničních týmu a do popředí výsledkových listin se opět dostala až v roce 

2014, kdy získala na mistrovství Evropy v maratonu titul a na mistrovství světa byla třetí. 

 Tereza ukončila svou kariéru v roce 2017, kdy jí lékaři zjistili zúžení tepny v pánevní 

oblasti, což si vyžádalo operaci a dlouhou rekonvalescenci. Dnes žije s manželem v rodném 

Vimperku a věnuje se práci v marketingu pro Vimperskou firmu VirtualTraining, mezi které 

produkty patří i aplikace ROUVY.  (Rozhovor s Vojtěchem Huříkem) 



   
  

62 
 

8.2.2 Kateřina Hanušová (Nash) 

Kateřina se narodila roku 1977 v Prachaticích. Začátky její sportovní kariéry jsou úzce 

spjaty s trenérem atletiky a běžeckého lyžování Jiřím Čejkou, který jí dal základy pro úspěšnou 

kariéru. Po nástupu na sportovní gymnázium ve Vimperku se začaly vršit úspěchy na krajské 

i národní scéně, kde ve své kategorii patřila mezi nejlepší závodnice.  

K horskému kolu se dostala přes Jiřího Lutovského a ihned patřila mezi nejlepší 

závodnice ve své kategorii. Bohužel kolo bylo v té době pouze letním doplňkem k běžeckému 

lyžování, což bylo způsobené tím, že horská cyklistika byla novinkou, přičemž běžecké lyžování 

zavedená disciplína. V které jí to šlo velice dobře, v roce 1994 získala na mistroství světa 

juniorů zlato ve štafetě. Vše se změnilo v roce 1995, kdy získala pro Česko historicky první 

medaili z mistrovství světa horských kol, kde byla druhá. O to více rezonoval rok 1996, kdy se 

zúčastnila premiérového závodu cross-country v rámci Olympijských her v Atlantě, kde coby 

18. letá skončila na 19. místě. I přes tyto úspěchy zůstala běžkyní na lyžích a zúčastnila se dvou 

zimních Olympijských her v Naganu a Salt Lake City.  

Po zdárném ukončení studia na sportovním gymnáziu ve Vimperku odletěla studovat 

do Ameriky, kde závodila za univerzitní celek v Coloradu a později v Renu. S běžeckým 

lyžováním spojovala i cyklistiku a v roce 2000 a 2001 vyhrála mistrovství České republiky 

a mnoho dalších závodů. Zvrat přišel po zimních Olympijských hrách v Salt Lake City, po nichž 

jí vypršel věkový limit pro účast v univerzitním lyžařském týmu. Od roku 2003 se věnovala již 

pouze cyklistice a závodila za ryze ženský profesionální tým Luna Chix Clif Bar. V roce 2007 se 

prosadila na mistrovství Evropy, kde získala bronzovou medaili a pokusila se nominovat 

na letní Olympijské hry v Pekingu. Bohužel do Pekingu mohla odletět jen jedna Česká 

zástupkyně a tou se stala Tereza Huříková.  

Po tomto nezdaru ohlásila roční přestávku v kariéře, kdy se věnovala rodině a studiu. 

K horským kolům se vrátila v roce 2010 vítězstvím v národním šampionátu v Kuřimi. Od té 

doby patří k České bikové špičce. Zúčastnila se Olympijských her v Londýně, kde skončila 

čtrnáctá. Chuť si spravila o rok později v závodě světového poháru v Kanadě, kde vyhrála. 

Vyrovnané výsledky jí nominovaly na Olympijské hry do Ria 2016, kde skončila na skvělém 

5. místě. Tyto její výsledky jí řadí mezi nejúspěšnější cyklisty v České republice.  

Kateřina se věnuje i cyklokrosu, kde patří k absolutní České špičce. Mezi její nejlepší 

výsledky patří třetí místa z mistrovství světa ze St. Wendelu a Bieles. Přestože jí je skoro 44 let, 
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nehodlá s cyklistikou skončit a můžeme se těšit na další skvělé výsledky. (Rozhovor s Jiřím 

Lutovským) 

8.2.3 Jan Vastl 

Jan Vastl se narodil v roce 1995 v Sušici, kde začal i se sportem. Mezi první sporty, 

kterým se věnoval, byl lední hokej. K horskému kolu ho přivedl jeho otec až ve 14 letech a 

první závody, které absolvoval, byly v okolí Sušice. Ze začátku jezdil za tým Up and Down bike 

team Sušice a první roky sbíral zkušenosti ze světa horské cyklistiky. Zlom přišel v roce 2010, 

kdy se Jan zúčastnil SportCampu Zadov a všimli si ho trenéři z Bike klubu Vimperk. Na sezónu 

2011, byl již Jan zařazen do Sportovního centra mládeže ve Vimperku a byl členem České 

spořitelny Specialized junior mtb team.  

První velké závody absolvoval v roce 2011, již v dresu České spořitelny a vyhrál úvodní 

podnik Českého poháru v kategorii kadetů bezmála o tři minuty. Další úspěchy a vývoj kariéry 

do roku 2015 jsou popsaný výše. Na sezónu 2015 a 2016 získal zahraniční angažmá v italském 

týmu Bianchi, čímž se stal profesionálním jezdcem. Vstup do kategorie mužů do 23 let se 

Janovi povedl a na mistrovství Evropy sahal po medaili, ale nakonec byl čtvrtý. Své výkony 

potvrdil i na mistrovství světa, kde byl osmý. V roce 2016 byl v užším výběru pro Olympijské 

hry v Riu de Janeiru, ale nebyl do reprezentace vybrán.  

Od té doby Jan vystřídal několik domácích i zahraničních týmů, přičemž neustále 

zůstává v popředí české mtb scény, právě nyní hájí barvy týmu Maloja Pushbikers. (Rozhovor 

s Vojtěchem Huříkem)  

9 SportCamp Zadov 

V roce 1999 jsem se zmínil o tom, že proběhl první ročník SportCampu Zadov. Tento 

kemp se odehrál na Šumavském Zadově, přesněji na chatě Churáňov, a byl určen pro děti 

od 13 do 18 let. Jeho hlavní náplní byl trénink spojený s výlety na horském kole po Šumavě, 

nácvik jízdy a technických dovedností a seznámení se s tréninkem na horském kole. 

SportCamp Zadov se v první polovině letních prázdnin pořádá dodnes. Specifikou tohoto 

kempu je rozdělení do věkových, a hlavně výkonnostních skupin, kdy ti nejmenší se seznamují 

s tréninkem na horském kole, záludnostmi technických dovedností a všeho s tím spojeného. 

Ti starší a výkonnostně lepší již absolvují plnohodnotnou přípravu na blížící se závody. 

Ve většině případů je to mistrovství České republiky. Kemp vedou trenéři a pedagogové 
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sportovního gymnázia ve Vimperku, Jiří Lutovský a Vojtěch Huřík, spolu s bývalými studenty 

a elitními cyklisty, kteří zaručují profesionální přístup k dětem.  V průběhu let konání kempu 

se rozšířila věková skupina, pro kterou je kemp určen, na děti ve věku 10 až 15 let. Mění se 

i místo konání. Kemp vždy ale zůstal věrný Šumavskému Zadovu. 

Za dobu trvání kempu jím prošlo více než 2000 dětí, z kterých vyrostlo mnoho 

vrcholových sportovců. Mezi ty nejlepší patří sourozenci Škarnitzlovi Jan a Jitka, Tereza 

Huříková, Onřej Cink a Jan Vastl. Na kempu bylo vždy důležité spojení začínajících cyklistů 

s těmi, kteří již jezdili nejvyšší soutěže v ČR i v zahraničí a byly studenty sportovního gymnázia 

ve Vimperku. Toto spojení bylo důležité, protože děti měly možnost trávit čas s reprezentanty 

Bike klubu Vimperk, kteří byli jejich vzory. (Rozhovor s Vojtěchem Huříkem)  
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10 Diskuse 

Před samotným započetím psaní mé práce jsem si musel ujasnit z jakých zdrojů a 

hlavně jakým způsobem budu práci psát. Hlavním zdrojem informací byla sbírka periodik mého 

otce, kterou máme v osobním vlastnictví spolu s dalšími dobovými materiály. Tyto periodiky 

spolu s rozhovory s vybranými pamětníky sloužili jako zdroje informací v první polovině hlavní 

části mé práce, pro kterou ještě nebyly k dispozici internetové články a publikace. S dalšími 

roky šlo o porovnávání periodik s již více dostupnými internetovými zdroji, které se postupně 

stali hlavním zdrojem informací. Důvodem bylo, že některé periodiky se postupně zaměřily na 

jiné typy článků, kdy se věnovaly spíše technice, komponentům a celkově horským kolům na 

úkor informací ze světa závodů a klubů. Časopis Peloton dokonce během období, které 

zkoumám v mé práci, zanikl. Publikace, které jsem vybral pro popis metod práce, 

charakteristiku oblasti Vimperska a historii horského kola, jsem naplno využil. 

U internetových zdrojů byl občas problém s dohledáním autora daného článku. 

Většinou se mi nakonec autora podařilo dohledat, avšak někdy to nebylo možné. V některých 

případech bylo těžké dohledat pravdivost pramenů. Například vím, že autor článků  Jaroslav 

Pomezný se závodu osobně účastnil. Oproti tomu v jiných článcích, převážně těch, které 

neměli autora, se občas výsledky rozcházely. Tyto případy jsem řešil dohledáním dalšího 

pramene o stejné události, na jejímž základě jsem rozhodl o pravdivosti předchozích tvrzení.  

Podobným tématem se již zabývalo několik lidí, tudíž byla nasnadě připojit porovnání 

prací, přičemž některé z nich mi byly i k užitku a obohatili mou práci o poznatky a způsoby jak 

lépe hledat určité prameny. Práce Historie cyklistiky v pardubickém okrese do r. 1970 se 

v porovnání s mou prací zabývá delším časovým obdobím, ovšem jeho práce končí v roce 

1970, oproti tomu má práce začíná až v roce 1989 a popisuje vývoj do současnosti. Dalším 

rozdílem je konkrétní zaměření, kdy Kepl popisuje obecně cyklistiku, především silniční, 

poněvadž počátky horské cyklistiky spadají až do počátků 70. let. Struktura Keplovy práce byla 

obdobná té mé, kdy popisuje významné události, závodníky a rekordmany z Pardubického 

okresu.  

Další práce byla Vznik a vývoj horské cyklistiky na Orlickoústecku. Tato práce se oproti 

mé ve větší míře zabývá vývojem horského kola obecně a méně pak vybrané oblasti. Já ve své 

práci mapuji výhradně vývoj ve vybrané oblasti a pouze krátce zmiňuji obecný vývoj cyklistiky 
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a horského kola. Naše se práce se liší také v tom, že Martinák využívá pro výzkum anketu a já 

použil rozhovor. A tak i když se práce podle názvu jeví podobné, opak je pravdou. 

Dále bych zmínil práci Historie tělesné výchovy a sportu ve Vimperku. Tato práce je 

zaměřená obecněji a její cíle jsou jiné než moje. Avšak jak jsem již zmiňoval výše, v jedné části 

se cyklistikou zabývá. Práce se shodují především ve zvoleném regionu, jeho charakteristice a 

popisu důležitých momentů horského kola na Vimpersku.  

Poslední práce Analýza sportovní přípravy MTB cyklistů v rámci ročního tréninkového 

cyklu. Moje práce se věnuje celkové historii cyklistiky na Vimpersku, oproti tomu Matějková 

se zaměřila pouze na vybrané sportovce a jejich přípravu v průběhu ročního tréninkového 

cyklu. Práce byla přínosná coby kontrola pramenů nalezených v časopisech a na internetových 

zdrojích v sezóně 2007/2008.  

Má práce spadá obecně do historie horského kola v České republice, přičemž já jsem 

téma zúžil na malou oblast Vimperska. Díky tomu mohla být práce mnohem podrobnější a 

mohl jsem rozebrat všechny důležité události, které byly spojené s horskými koly na 

Vimpersku. Práce je uceleným popisem historického vývoje horského kola na Vimpersku, kde 

dominuje Bike klub Vimperk jako jediný a největší cyklistický klub v oblasti.  

Primárním cílem mé diplomové práce bylo popsat vývoj horské cyklistiky od roku 1989 

do současnosti na Vimpersku. Myslím si, že tento cíl jsem splnil, v hlavní části mé diplomové 

práce jsem popsal všechny důležité události, které se horských kol na Vimpersku týkají. Jako 

dílčí cíle mé diplomové práce jsem si stanovil popis příchodu horského kola na Vimpersko od 

roku 1989, představení hlavních postav, které souvisí s horskou cyklistikou na Vimpersku a 

úspěchů tamějších závodníků, popis nejvýznamnějšího klubu oblasti a propojení tématu s 

historií cyklistiky v České republice. Příchod horského kola na Vimpersko popisuji v prvních 

kapitolách své práce, kde jsem vycházel hlavně z rozhovoru s Jiřím Lutovským. Jemu a dalším 

hlavním postavám jsem věnoval samostatnou kapitolu, kde se o nich zmiňuji podrobněji. 

Zahrnul jsem sem trenéry Jiřího Lutovského a Vojtěcha Huříka a závodníky Kateřinu 

Hanušovou, Terezu Huříkovou a Jana Vastla. Avšak o těchto osobnostech se zmiňuji i v hlavní 

části práce. Ta se věnuje hlavně Bike klubu Vimperk, ze kterého všechny tyto osobnosti pochází 

a který je pro horskou cyklistiku Vimperska stěžejní. K propojení s historií cyklistiky v České 

republice dochází při uvádění celorepublikových závodů a úspěchů Vimperských sportovců na 

těchto závodech v porovnání s ostatními cyklisty České republiky.  
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11 Závěry 

Tato diplomová práce podává informace o historii horského kola ve vybrané oblasti 

Vimperska od roku 1989 do současnosti. Popisuje důležité závody, kterých se cyklisté 

z Vimperska účastnili a osobnosti vimperské horské cyklistiky. Tím došlo ke zpracování 

problému stanoveného na začátku diplomové práce. 

Nejdůležitějšími výsledky mé diplomové práce bylo 

 zjištění, že historie horského kola na Vimpersku je rozsáhlá. Provázanost Bike klubu 

Vimperk se sportovním gymnáziem ve Vimperku vytvořila podmínky pro růst 

cyklistických talentů, kteří vyhrávali domácí i světové závody a zúčastnili se i 

Olympijských her. 

 informování o Bike klubu Vimperk, klubu, z kterého vyšlo mnoho úspěšných cyklistů, 

a závodech, které klub pořádá. 

 popsání významu zakladatele Jiřího Lutovského a trenéra Vojtěcha Huříka pro 

vimperskou horskou cyklistiku. 

 představení nejúspěšnějších závodníků z cyklistického klubu Bike klubu Vimperk a 

popsání jejich úspěchů, případně nečekaných neúspěchů, v českých i celosvětových 

závodech. 

 zhodnocení důležitosti cyklistů z vimperského klubu pro horskou cyklistiku celé České 

republiky. 

Myslím si, že dané téma mé diplomové práce jsem dostatečně vyčerpal a navázání, či 

rozšíření mé práce by bylo obtížné. Jedinou možností by bylo využít více rozhovorů s bývalými 

a současnými trenéry, závodníky a pořadateli závodů na Vimpersku. Věřím, že tato práce 

poslouží jako ucelený zdroj informací o historii horského kola na Vimpersku.  

Kdyby byla podobným způsobem horská cyklistika zmapována i v dalších oblastech 

České republiky, mohl by vzniknout ucelený přehled o celorepublikové horské cyklistice. 
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