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Nad posledním závodem Seriálu dlouhého koloběhu 2021 se z nejrůznějších důvodů snášela mračna, takřka 

od počátku plánování. Nejdříve se změnil termín a následně se závod zrušil, nakvap se hledalo řešení, které 

by bylo schůdné pro nové organizátory i závodníky, neb mezi prvními je situace napjatá a až v posledním 

závodě se rozhodne jak to vlastně dopadne. Po různých variantách závodu od Aše po Sobrance se 

nejschůdnější variantou ukázalo řešení, které vymysleli chlapci z BKG (Radek, Petr a Vašek). Pravda velká 

část závodníků z Čech znejistěla, přeci jen za Humpolcem už je přepadá panika, ale jak se dnes ukázalo 

není se čeho bát!!!!!! 

  

Závod jsem si z dovolením generálního ředitele SDK a kluků z BKG projel již o týden dříve, abych na 

vlastní kůži poznal co nám chlapci připravili. Dalším a tím hlavním důvodem je má dovolená v termínu 

závodu a hlavně chuť odjet všechny závody, které letos SDK nabídne. 

  

Překážkou mi jako obvykle byla jen D1, ale s tím se počítalo, a tak jsem se lehce po 12 nechal vyfotit u 

hospody v obci Adamov a vyrazil vstříct 3 okruhům s převýšením přes 500m. Kluky hned od počátku 

musím pochválit za pěknou skluznou trasu, kterou narušuje pouze jeden zásadní kopeček, který však 

zažijete šestkrát, výhoda je, že v něm jsou dvě studánky s výbornou vodou, takže kdo zvládne 10 sekund 

přibrzdit má vlastně 8 občerstvovaček.  Okruh samotný je opravdu komplexně zvolen, aby si přišli na své 

vrchaři, sjezdaři, tempaři a punc světovosti závodu dodávají kostky, které jak víme, nemohou chybět 

v žádném opravdu kvalitním závodě (Paříž Roubaix, Rybníkář atd😊)! 

  

Jinak, jak už jsem uvedl, na okruhu nechybí, pěkné stoupání, rychlé sjezdy po kvalitním asfaltu i rovinaté 

pasáže, kde mne trochu brzdil vítr, který samozřejmě vždy foukal proti nebo z boku, takže parťák na střídání 

bude v závodě, každopádně výhodou. První okruh jsem jel opatrně (vřele doporučuji), sjezdy svádějí 

k rychlé jízdě a některé zatáčky mohou překvapit. 

  

Klukům z BKG chci moc poděkovat, užil jsem si závod vrchovatě a v lehkém vyhlídkovém tempu 

dokončil pod 7 hodin😊. Užijte si závod. 

Tomáš Hájek, st. 
 



 

  

  



 


