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Hynek se dočkal: poprvé vyhrál Trans Brdy 
 
 
 

 
První závod 14. ročníku seriálu Kolo pro život Trans Brdy České spořitelny v 
Letech u Prahy vyhrál Kristián Hynek, který hájí barvy italské stáje 
Elettroveneta-Corratec. Triumfu v zahajovacím závodě sezóny se dočkal na 
domácí trati vůbec poprvé.  
 
„Jsem rád, že se mi konečně podařilo Brdy vyhrát. Je to takový můj srdeční závod, 
mám ho kousek od baráku,“ přiznal biker z nedalekých Černošic. „V minulosti mi buď 
nepřálo štěstí, jako třeba poslední dva roky, kdy jsem měl defekty, nebo nebyla 
odpovídající výkonnost. Až teď to konečně vyšlo,“ řekl Hynek, který se fanouškům v 
Letech představil v dresu evropského šampióna v maratonu. 
V hlavním závodě na 55 kilometrů vyhrál Kristián před dvojící bikerů týmu 
Česká spořitelna-Specialized Matoušem Ulmanem a Pavlem Boudným. Právě 
tito tři odjeli hned v prvním těžkém stoupání na prémii, kterou vyhrál Hynek. „Rozjel 
jsem to, ale nechtěl jsem odjíždět sám. Takhle ve třech to bylo ideální. Věděl jsem, 
že Bouda je na rovinách hodně silný, navíc je rozjetý ze silnice. Bylo lepší jet ve 
třech. Útok jsem si naplánoval na poslední kopec Babka a vyšlo to,“ prozradil 
Kristián. 
Hodně si pak věřil i na závěrečný sjezd. „Já s Matouchem jsme těžili ze znalostí 
místního terénu, máme to tady oba skvěle najeté. Věděl jsem, že jediný, kdo by mě 
mohl ohrozit v závěrečném sjezdu, je právě Matouch. Byl hodně silný a to moje 
vítězství rozhodně nebylo zadarmo. Bolelo to,“ dodal vítěz, jehož za týden čeká 
maraton u Lago di Garda a 12. května bude v německém Singenu obhajovat titul 
mistra Evropy v maratonu. Druhé místo nakonec bral Matouš Ulman, který stejně 
jako Kristián bydlí s Černošicích a brdské terény dokonale zná. „Trošku mě mrzí, že 
se to nepodařilo dotáhnout na vítězství, ale musím být spokojenej. Trať mám hodně 
najetou, v koutku duše jsem doufal, že by to mohlo klapnout, ale Kristián byl 
nejsilnější. Když jsme jeli v té trojici, byl nejaktivnější a spíš jsem doufal, že mu třeba 
dojde. To se nestalo a já si v závěru spíš hlídal druhé místo,“ tvrdil po závodě Ulman. 
S umístěním na bedně byl spokojen i Matoušův stájový kolega Pavel Boudný, 
loňský celkový vítěz Kola pro život. „Matouch i Kristián jeli dobře, já se trochu bál ve 
sjezdech, kde to bylo náchylný na defekt. Jak jsem těžkej, musel jsem mít kola hodně 
nafouknutý. Bylo vidět, že to oba mají hodně najeté, já chvílema trpěl. Kristián nám 
odjel na sílu, byl prostě nejlepší. Ale celkově jsem spokojen. Druhé místo na prémii, 
třetí celkově, můj týmový kolega druhý. Zajeli jsme slušný závod,“ řekl Boudný. 
 
Královnou závodu žen se stala Pavlova kolegyně ze Spořky Denisa Stodůlková. 
„Nebylo to vůbec jednoduché. Nemohla jsem si nikde orážet, protože člověk po zimě 
pořádně neví, jak na tom kdo je. Až v posledním sjezdu, kdy jsem věděla, že mám 
náskok, jsem mohla jet v klidu. Na začátek sezóny to bylo dobré, jsem spokojená,“ 
prohlásila Denisa, která jela část závodu se šéfem českého zastoupení firmy 



Specialized Zdeňkem Löffelmannem a oba se umístili ve výsledkové listině hned za 
sebou. Na 109. resp. 110. místě absolutního pořadí.  
 
V rámci svého partnerství s Českou spořitelnou se na Brdech představil i úspěšný 
paralympijský cyklista Michal Stark. A na rozdíl od loňska, kdy si nejdelší trasu 
doslova protrpěl, letos zvolil kratší trasu na 33 kilometrů. „Sice jsem musel jet 
všechny ty kopce taky, ale pořád je to o něco kratší. Užil jsem si to daleko víc než 
vloni, přestože mám najeto míň než před rokem. Ale už jsem věděl, jak mám některé 
pasáže najet a cítil jsem se dobře,“ řekl Michal, jenž byl v kategorii klasifikován na 80. 
místě. Na to, že do pedálů šlape jednou nohou, tak zaslouží jedničku dvakrát 
podtrženou. 
A jaké byly letošní Brdy z celkového pohledu? Na startu se sešlo 1389 závodníků ve 
všech kategoriích. Oproti původním deštivým předpovědím vyšlo počasí na jedničku, 
trasa byla perfektně připravena a zázemí tradičně skvělé. Osvědčily se novinky 
partnerů jako například Modrá zóna České spořitelny s kavárnou pro parádní 
relaxaci, společnost Škoda Auto zase zaujala návštěvníky trenažerem závodního 
speciálu, kde si každý mohl projet na čas rychlostní zkoušku. Kooperativa bodovala 
s tradičními zbraněmi: Depem či Serviservisem kol. Jídla i pití bylo dost a první závod 
Kola pro život 2013 nasadil laťku vysoko. Za dva týdny přebírá štafetu Mladá 
Boleslav. 
 
 Výsledky - 55 km, muži: 1. Kristián Hynek (Elettroveneta-Corratec) 1:54:07 hod., 2. 
Matouš Ulman + 26,5, 3. Pavel Boudný (oba Česká Spořitelna-Specialized) + 58,5, 
4. Petr Dlask (LAWI Team) + 3:59, 5. Václav Ježek (IVAR CS – Author) + 
4:20. Ženy: 1. Denisa Stodůlková (Česká Spořitelna-Specialized) 2:29:43, 2. Jana 
Šimánková (Bikeclinic Cannondale) + 4:11, 3. Dáša Svěráková (Cyklotrenink.com) + 
5:11.  
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