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ZPRÁVA O KLUBOVÉ ČINNOSTI ZA ROK 2007 

 
 
A. 

Výsledky závodů 
 

I po sezóně 2007 nadále pokračuje úspěšné období našeho sportovního klubu. PSP - Klub koloběhu 
Plzeň - získali všechny  ligové tituly pro rok 
2007, tedy  tituly v hlavních kategoriích   muži,  
ženy i v soutěži družstev. V ženách se poprvé 
v kariéře stala Mistryní Rolo ligy  Martina 
Smitková, která tak úspěšně nahradila 
nejúspěšnější ženu klubu i české reprezentace 
toho času na mateřské dovolené, Markétu 
Peštovou.  Druhé místo získala ve své 
premiérové sezóně mladá Patricie Kadlecová. 
V mužích se stal Mistrem Rollo ligy 2007 
Ladislav Provod.  Provod vyhrál  nejvyšší 
koloběžkovou soutěž již pošesté  v řadě a 
s předchozími úspěchy bratří Peštů  trvá 
vítězná šňůra plzeňanů celých 9 let. Díky 
úspěchu jednotlivců  jasně zvítězilo v klubové 
soutěži plzeňské družstvo žen i mužů.   

Náš klub tak dominuje domácí závodní scéně 
prakticky již osmým rokem. Musíme proto 

poděkovat všem příznivcům a partnerům za podporu, bez nich by naše snažení určitě tak úspěšně 
neprobíhalo.  

Jsme hrdí a máme radost z úspěšné reprezentace města Plzeň, a to nejen v Česku ale i při 
zahraničních závodech. 

 
V srpnu se také za účasti více než 80 účastníků z 10 zemí závodilo v západoněmeckém Sankt 

Wendelu na Mistrovství EVROPY. A závodníci KK Plzeň se znovu neztratili. Náš Klub a vlastně celé 
Česko odjela reprezentovat nastupující mladá generace. Nejúspěšnější závodnicí české výpravy byla 
plzeňanka Martina Smitková, která získala v dlouhém závodě bronzovou medaili, stříbrnou ze štafety a 
dvě čtvrtá místa za sprint a kritérium. Kromě úspěchu na Mistrovství Evropy zvítězila Martina Smitková i 
v celkovém hodnocení Evropského poháru 2007 (Scooter Eurocup) a stala se tak prvním Čechem, který 
dosáhl na tuto cennou trofej.     

 
B. 

Tradiční činnosti  -  pořádání závodů pro mládež i dospělé 
 
1) MLÁDEŽ 
 Stejně jako loni jsme pokračovali v náborových akcích a zapůjčování našeho koloběžkového 
parku do plzeňských i mimoplzeňských škol. Největší důraz byl letos kladen na dlouhodobou dětskou  
soutež – Plzeňskou koloběžkovou ligu.  Myšlenka koloběžkové ligy pro mládež vyšla ze základu  

A tým závodníků KK PLZEŇ 
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loňských jednotlivých závodů a měla mezi účastníky výrazný úspěch. Pravda, příprava závodů každou 
poslední středu v měsíci (od 25.dubna do 1. září 2007) byla náročná, ale výsledek stál za to.   

Celé léto rostl počet závodících dětí. V sobotu 1. září 2007 při finále ligy  padl znovu účastnický 
rekord, a to velkolepým způsobem. Závodu se zúčastnilo 65 dětí a koloběžkového závodu pro rodiče 19 
dospělých a bylo by jich jistě ještě více, kdyby bylo na místě větší množství koloběžek! 
Výsledky 1. ročníku Plzeňské koloběžkové ligy lze nalézt na klubovém webu pod odkazem 
http://www.kkplzen.cz/newsreel.php?zprava=186.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kromě Plzeňské dětské ligy probíhaly dětské závody při všech dalších akcích pořádaných naším klubem. 
Tedy zejména při zahájení sezóny 21. dubna 2007, a pak 15. i 16. září při Zlaté a podzimní koloběžce.     
 
 
2) ZÁVODY PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE 

 
21. 4. 2007 – Koloběžkové zahájení sezóny 
 

V sobotu  21. dubna 2007 byla zahájena v areálu SKP Rapid závodní  koloběžková sezóna roku 
2007.    
Velkou radost nám opět přinesly závody dětí, kterých  se sešlo na startu pro tento závod hojný počet.  

V kategorii dospělých ovládlo jasně špici závodu na 11 km trio domácích závodníků   Provod,  
Cvalín, P. Pešta a o medailích se rozhodovalo až v závěrečném finiši. Ten nakonec dopadl dle výše 
uvedeného pořadí. Celkový počet závodníků  přesáhl počet  35, což je oproti předchozím ročníkům 
posun vpřed.  
 
12. 5. 2007 S koloběžkou pro radost v rámci programu Pražského maratonu  
 

Tentokrát zkusil náš klub zaměřit své pořadatelské aktivity mimo region Plzeňska.  V naší 
výrazné  spolupořadatelské režii společně s organizačním  týmem pražského maratonu proběhl 
v sobotu 12. května od 16:40 velký otevřený závod pro širokou plejádu koloběžkářů na 10 km v rámci 
Pražského  Volkswagen Maratonského víkendu.  Závodilo se na  pro dopravu uzavřených  nábřežích  
Vltavy, ulicemi Holešovic a finiš vedl Pařížskou ulicí na Staroměstské náměstí.  

Mimo závodu byla zřízena na Výstavišti - Holešovice v rámci Marathon expo 100m dlouhá 
koloběžková dráha, kde probíhaly jízdy a prezentace jednotlivých typů  koloběžek.  

Tímto způsobem  jsme se snažili  přilákat k aktivnějšímu koloběžkování další milovníky stupátka 
mezi dvěma koly – koloběžky.  
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Závod S Koloběžkou  

pro radost, byl vlastně takový 
první pořádný pokus o 
„masový“ závod , kde se na 
čele urputně závodilo, ale  dál 
v poli už  méně a  nebo jelo 
jen tak pro účast a  na 
pohodu.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
15.-16.9.  ZLATÁ a Podzimní koloběžka 2007 
 

Zlatá koloběžka Plzně 2007 zařazená  pro letošní rok znovu i do programu města Plzeň týden 
bez aut a přivítala jako již tradičně širokou škálu závodníků z celé republiky.  V sobotu odpoledne se 
nejprve jela náročná časovka o tituly Mistra České republiky na trase od železničního mostu 
v Ejpovicích přes obec Klabava, průjezdem  okrajovou částí  Litohlav a závěrečným  stoupáním na 
kopec Hůrka. V  neděli dopoledne pak kulminoval závodní program koloběžkářů  v areálu  SPK Rapid 
sport Lopatárna závody pro děti a mládež a následně  půlmaratónem  mužů a  žen.  

Sobotní časovkářskou bitvu o republikové tituly  opanovali  v mužské kategorii domácí  Ladislav 
Provod a druhý Petr Pešta, za nímž třetí  jen těsně  skončil Richard Jisl z Kidokai Jablonec.  V ženách  
získala titul mistryně republiky Lucie Gazárková z Ultima teamu před závodnicemi KK Plzeň, druhou 
Martinou  Smitkovovou a třetí Patricií Kadlecovou. 

Nedělní závody za krásného slunného počasí  na  cyklodromu  SKP Rapid nejprve patřily dětem 
a mládeži. Početnému startovnímu poli malých koloběžkářů dominovali  nedávní celkoví vítězové  
Dětské ligy 2007, v mladší kategorii Michal Provod a starších žácích Marek Kadlec. Na start 
půlmaratonu ZLATÁ KOLOBĚŽKA PLZNĚ se pak postavil početný peloton  široké výkonnostní plejády 
koloběžkářů. Čelo závodu záhy ovládlo úspěšné sobotní duo  Ladislav Provod  a Petr Pešta s nimiž  
třetinu závodu držel krok Richard Jisl z Kidokai Jablonec.  Jisl však v dalším průběhu ztrácel a nakonec 
byl pohlcen spolupracující skupinkou Pavel Legát a Milan Gazárek.  Na špici závodu až do konce drželi  
extrémně vysoké tempo Provod s Petrem Peštou. Cílový finiš dopadl úspěšněji pro Ladislava Provoda, 
který se tak mohl radovat z dalšího vítězství. Společně pak závodníci pořádajícího klubu získali druhý 
víkendový double.  V ženách rychlým začátkem získala rozhodující náskok a následně i vítězství 
v závodu Lucie Gazárková z Ultima teamu před závodnicemi KK Plzeň, opět druhou Martinou  
Smitkovovou a třetí Patricií Kadlecovou. 
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C. 

Společenská ocenění  a akce 
 
Galavečer plzeňského sportu 10.3. 2007   

Již popáté ze sebou patří v roce 2007 naši 
nejlepší závodníci mezi úspěšné sportovce -
reprezentanty města Plzně. Martina Smitková a 
družstvo mužů Petr Pešta, Karel Cvalín a Ladislav 
Provod  získali v sobotu 10. března v honosném sále 
Měšťanské Besedy za účasti městských elit prestižní 
ocenění  mezi deseti nejlepšími sportovci, respektive 
třemi družstvy města Plzně za rok 2006. Jsme rádi, že 
náš v mnohých regionech republiky stále ještě 
netradiční sport patří v západočeské metropoli 
k uznávaným odvětvím.  
                            na obrázku  Martina Smitková 
 

 
 
 
 
 
 

24. 12. – TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VYJÍŽĎKA 2007 
    Na Štědrý den, letos již po dvanácté  vyrazíme  na projížďku po městě. Sraz bude  tradičně v 11:00 
hodin pod vánočním stromkem na náměstí Republiky.  

 
 
loni před stromkem na náměstí 
Republiky 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


