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Praha, 27. 6. 2021 
 
Tisková zpráva Českého svazu cyklistiky 
 
IZOMAT Cup poprvé v sezoně v plné parádě 

Poprvé s kompletním program a plné parádě. Tak lze popsat vydařený bikový víkend v Bedřichově. IZOMAT Cup 
se dočkal, v krkonošském zimním středisku se na start postavilo celkem 750 startujících - 350 v sobotních 
závodech, v neděli čtyři stovky žákyň, žáků, dívek a kluků od tří let si po dlouhé době mohli poprvé po dlouhé 
covidové pauze zostra zazávodit. 

A vydařilo se i počasí. Prakticky všechny závody se jely na pěkných tratích, jen muži si v neděli užili své. Na start 
podniku kategorie C1 kalendáře UCI se postavilo 62 jezdců a závod dokonale prověřil jejich odolnost. Po několika 
minutách po startu z nebe začaly padat přívaly vody a trať se proměnila v bahnivou lázeň či spíše bahnivé peklo. 
Do cíle jich dorazilo pouze šestnáct.  

V Bedřichově chyběl Ondřej Cink. Důvod? Již najíždí objemy ve vysokohorském prostředí v Les Gets ve Francii, 
kde se za týden jede závod Světového poháru a svoji přípravu již zcela směřuje k olympijskému startu v Tokiu. 
Proto byli největšími favority Polák Bartolomej Wavak a Jan Škarnitzl (Cyklostar Trek Pirelli) druhý a pátý z 
prvních dvou závodů IZOMAT Cupu. Zatímco Wawak svoji roli splnil, Škarnitzl špatně odstartoval a pohyboval se 
na rozhraní první a druhé desítky. Poté se dokázal dostat na čtvrtou pozici, ale dnešní okruh, lépe řečeno bahno, 
mu evidentně nevyhovovalo, a tak se musel spokojit až s pátým místem. Wawaka na stupně vítězů doprovodili 
Jan Vastl (Maloja Pushbikers MTB) a Slovák Matej Ulík (EXPRES CZ - TUFO Team Kolín). Vastla vynesly získané 
body do čela průběžného pořadí IZOMAT Cupu. 

Česká olympionička a úřadující mistryně České republiky Jitka Čábelická (GAPP System - KOLOFIX MTB Racing 
Team) vybojovala ve třetím dílu seriálu v Bedřichově své první letošní vítězství. Na Zadově a v Brně byla rovněž 
na stupních vítězek, ale vždy za zahraničními závodnicemi, žádná z českých soupeřek ji ještě neporazila.  

Čábelická si počínala naprosto suverénně, jela si vlastně svůj závod. Od startu do cíle osamoceně na čele a 
neustále svůj náskok pomalu, ale jistě navyšovala až v cíli činil před druhou Karlou Štěpánovou (Maloja - Rocky 
Mountain Team) +1:18, třetí skončila polská bikerka Matylda Szczecinská. 

"Dneska jsem spokojená. Snažila jsem se odjet hned po startu a to se mi podařilo. Chvíli se mnou jela Tereza 
Sásková a když jsem ji poodjela tak potom jsem si jela svůj vlastní závod. Byl pro mě důležitý před SP ve Francii a 
také s ohledem na přípravu k olympiádě. V začátku jsem jela naplno abych si vytvořila náskok a i v závěru jsem se 
snažila jet co nejlépe, protože tak se Světové poháry jezdí. Vypustit nejde nic," řekla Jitka Čábelická. 

V závodu juniorů vyhrál Filip Konečný (Nutrend Specialized Racing) před Václavem Veverkou (Cyklostar Trek 
Pirelli), třetí skončil Filip Jech (Adastra Cycling Team). 

Mezi juniorkami jela od začátku spolu na čele dvojice Karolína Bedrníková (EXPRES CZ - TUFO Team Kolín) a 
Simona Spěšná (MS Bike Academy racing) a spolu se držely prakticky až do cíle. V závěru měla trochu více sil 
Spěšná, třetí skončila Patrície Srnská (Sportreg), ale ta měla již hodně velkou ztrátu. 
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Výsledky: 

Muži: 

1. Wawak (Pol./Kross Orlen Cycling Team) 1:28:05, 2. Vastl (Maloja Pushbikers MTB) +2:57, 3. Ulík (SR/EXPRES CZ 
- TUFO Team Kolín) +3:49, 4. Kobes (GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team) +4:11, 5. Škarnitzl (Cyklostar 
Trek Pirelli) +4:39, 6. Graf (Něm./Team Texpa Simplon) +5:10. 

Ženy: 

1.  Čábelická (GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team) 1:18:58, 2.  Štěpánová (Maloja - Rocky Mountain Team) 
+1:18, 3. Szczecinská (Pol.) +1:32, 4. Tvarůžková (EXPRES CZ - TUFO Team Kolín) +1:39, 5. Holubová (kola-bbm.cz) 
+2:32, 6. Schwenková (Něm.) +3:47. 

Junioři: 

1. Konečný (Nutrend Specialized Racing) 1:10:08, 2. Veverka (Cyklostar Trek Pirelli) +22 3. Jech (Adastra Cycling 
Team) +1:30.  

Juniorky: 

1.Spěšná (MS Bike Academy racing) 1:08:35, 2. Bedrníková (EXPRES CZ - TUFO Team Kolín) +8, 3. Srnská 
(Sportreg) +4:48. 

 


