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E-BIKY NA ZIMNÍCH BRDECH

T
radiční maraton nedaleko Prahy 
s názvem Trans Brdy má i svoji 
zimní variantu Winter pro ty nej-

otrlejší bikery. A protože pořadatelé 
závodu myslí i na e-bikery, vypsali také 
v letošním ročníku, který se jel na konci 
listopadu, kategorii pro elektrokola. Ví-
tězi 12. ročníku Giant Winter Trans Brdy 
se tedy stali: mezi ženami Natálie Tů-
mová (tým Rajec Alivictus), mezi muži 

Jan Škarnitzl (tým Sram Mitas Trek) 
a v kategorii e-bike se cílem jako první 
prohnal Jiří Píša, bývalý závodník a nyní 
produktový manažer značky Giant ve 
společnosti Progress Cycle a fanoušek 
elektrokol. A zatímco vítěz elitní kate-
gorie Jak Škarnitzl zvítězil na zimních 
Brdech už počtvrté za sebou, tak Jiří 
Píša zase na své oblíbené trati vyhrál už 
podruhé v letošním roce, neboť se stal 

vítězem mezi elektrocyklisty rovněž na 
jaře při hlavním maratonu Trans Brdy. 
Náš redakční kolega Zdeněk Dokoupil 
nastoupil do závodu s délkou nece-
lých 40 kilometrů a převýšením přes 
1000 metrů srdnatě a na e-biku rozrážel 
vzduch na špici i elitním závodníkům 
až na 25. kilometr, kde jej však ze hry 
o vítězství vyřadily dva defekty ve sjez-
du. Ostré kameny skryté v listí si vy-
braly svou daň. Byl to povedený závod 
a děkujeme pořadatelům za obětavost 
a pečlivé přípravy. n

KULHAVÝ KRÁLEM CYKLISTIKY

B
iker Jaroslav Kulhavý se stal počtvrté vítězem v anketě 
ČEZ Král cyklistiky 2016, neboť letošní stříbra z MS 
i OH v Riu byla potvrzením jeho stabilní příslušnosti 

k nejlepším cyklistům světa. Kromě něj si ocenění odnesli 
také představitelé dalších cyklistických disciplín. Že už Ja-
roslav Kulhavý vyzkoušel elektrokolo a plánuje ho i pro svou 

partnerku, to je známá věc. Nás však jako mediální partnery 
akce těší to, že elektrokolo sponzorské značky Cube se 
dostalo až na samotné vyhlášení letošního Krále cyklistiky, 
a sice jako exponát v sále. Je to jen potvrzení skutečnosti, 
že letos už jsou elektrokola i tam, kam dříve nemohla ani na-
kouknout. A co přinese budoucnost, to ještě uvidíme… n
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Čelo závodu v prvním kopci vedl 
Zdeněk Dokoupil na elektrokole.

Když nepřimrzne, tak je bahno...
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