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Praha, 17. 7. 2021 
 
Tisková zpráva Českého svazu cyklistiky 
 
Adam Ťoupalík - po dobrých výsledcích první vítězství 

Veliká radost vyzařovala z Adama Ťoupalíka ze stáje Elkov Kasper poté, co ovládl třetí závod Visegrad 
4 Bicycle Race v Brně patřícího i do prestižního seriálu ŠKODA Cup. I když nejlepší česká stáj jela 
pouze ve čtyřech jezdcích, opět prokázala své kvality. Vítěz závodu bral 40 UCI bodů, Jakub Otruba 
dosáhl na 15 za páté místo a Dominik Neuman dojel do cíle patnáctý. Adam Ťoupalík se také oblékl do 
žlutého trikotu pro vedoucího jezdce seriálu Visegrad 4 Bicycle Race, který bude hájit v nedělním 
posledním závodě v Polsku. 

„Minulý týden jsme na maďarské i slovenské části Visegrad 4 Bicycle Race tvořili závod, dnes jsme 
chtěli hlavně být v důležitých únicích a být nejrychlejší v závěru,“ přiblížil týmovou taktiku vítězný Adam 
Ťoupalík. Jediný únik, který se obešel bez účasti jezdců královéhradecké stáje, tvořili Tomáš Kalojíros 
(Cycling Academy Trenčín), Ital Walter Calzoni a rakouský cyklista Daniel Lehner, ale i ten měli jezdci 
Elkov Kasper pod kontrolou. 

Adam Ťoupalík, český šampion z loňského roku, se z vítězství radoval po delší době. "Nějaké dobré 
výsledky jsem měl, ale dnešní vítězství je první v letošním roce a určitě mě hodně potěšilo. Příští týden 
jedeme velký závod ve Francii, a tak jsem měl v hlavně přípravu na něj. Trať byla ale na české poměry 
dost náročná a docela jsem si věřil. Po půlce závodu jsme se domluvili, že se mi kluci zkusí pomoci," 
pokračoval Adam Ťoupalík. 

Nejtěžší část závodu čekala na cyklisty v posledních 50 kilometrech. Až v závěru hlavní skupina 
dostihla trio uprchlíků a poslední kilometry byly v režii cyklistů Elkov Kasper. Chvíle Adama Ťoupalíka 
přišla v předposledním stoupání na Žlutý kopec dva kilometry před cílem. V nejprudší části razantně 
nastoupil a nikdo ze soupeřů na to nedokázal zareagovat. Ve finálovém stoupání po kostkách na 
Špilberk se jej ještě pokusil dotáhnout Daniel Turek z Felbermayr Simplon Wels, ale Adam Ťoupalík si 
malý náskok pohlídal, triumf českých barev završil třetím místem Karel Camrda z celku Topforex ATT 
Investments. 

„Včera jsme si prošli závěr trati pod Špilberkem a moc se mi líbilo, jak to pořadatelé vymysleli. Věděl 
jsem, že mi to tady bude sedět. Vsadil jsem tedy před horizontem předposledního stoupání, abych si 
získal náskok před krátkým prudkým sjezdem a v kopci po kostkách do cíle jsem si kontroloval pozici,“ 
říkal Adam Ťoupalík. "S Kubou Otrubou a Dominikem Neumanem jsme byli vepředu. Jakub to ve 
sjezdu rozjel, udělala se tam malinká mezera a v ten moment jsem to ve stoupání zkusil a vyšlo to," byl 
spokojený vítěz.  

Závěr seriálu Visegrad 4 se pojede v Polsku. "Tam to bude více po rovině. Taktiku zatím nevíme, ale 
celkové vítězství chceme uhájit," dodal Adam Ťoupalík, který se na start postaví i s bratrem Jakubem a 
čtveřicí týmových kolegů, kteří úspěšně závodí na etapovém závodě Dookoła Mazowsza. 
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Výsledky: 

1. A. Ťoupalík (Elkov Kasper) 4:28:28, 2. Turek (Felbermayr Simplon Wels) +6, 3. Camrda (Topforex 
ATT Investments) +14, 4. Per (Slovin.) +26, 5. Otruba ((Elkov Kasper) +29, 6. Murias (Pol.) +31, ... 12,. 
Tyrpekl (Topforex ATT Investments) +1:19, 15. Neuman (Elkov Kasper), 16. Kalojíros (Cycling 
Academy Trenčín) oba +1:58, 17. Schuran (Sparta Praha) +3:09, 18. Petruš (Topforex ATT 
Investments) +3:24, 20. J. Stöhr (Cycling Academy Trenčín) +3:35.  

 


