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ÚVODNÍ SLOVO  

Vážení přátelé cyklistiky a cyklistického klubu Team Bike Březová,  

největší změnou i výzvou pro náš oddíl v roce 2022 je obměna jeho vedení. Z postu předsedy odešel 

dlouholetý tahoun Honza Vokáč, jemuž patří nevýslovný dík za to, kolik energie věnoval oddílu, 

členům a účastníkům závodů. Honzo, děkujeme Ti. 

Závod horských kol Březovský bike jsme v roce 2020 s ohledem na pandemická opatření nejdříve 

zrušili a posléze uspořádali alespoň formou individuálního měření časů na stanovené trati. V roce 

2021 jsme závod uspořádali již klasickou formou, nicméně pořád v rámci pandemických opatření. 

Letos se zdá, že se situace vrátí do úplného „normálu“, aspoň co se pandemie Covid-19 týče.  

Velké popularitě se těší běžkařské okruhy na Kamenici, jež pro veřejnost zajišťují členové 

„běžkařské sekce“ oddílu pod vedením Petra Ontka a Václava Sladkého s podporou města Březová. 

Václav a Petr odvádějí obrovské množství práce, za které jim patří poděkování. Přátelé kamenického 

běžkování pak pomohli na brigádách a v hojných počtech upravované tratě navštěvovali. 

Účast členů oddílu na cyklistických závodech je oproti předchozím rokům nižší. Mezi důvody patří 

generační vývoj (členové se posouvají do fází života, kdy se např. věnují hlavně rodině) i pandemická 

opatření.  

Stálicí však jsou vytrvalci Jiří Svoboda a Pavel Kodl, kteří se po úspěších na závodech horských kol 

na 24 hodin v letech 2019 až 2021 chystají na mistrovství světa v italském Finale Ligure v květnu 

2022. Neméně úspěšná je Dana Kopecká, jež jezdí zejména náročné sólo závody. 

Naše činnost by nebyla možná bez podpory partnerů a sponzorů (viz str. 5), jimž děkujeme. 

Popřejme si do roku 2022 hodně sil a radosti z cyklistiky a běžkování. Pokusíme se Vám v tom pomoci 

a jít příkladem! 

Radovan Fišer, předseda, a členové oddílu 
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VÝPIS ZE SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU  

Název    Cyklistický klub Team Bike Březová z.s. 

IČ    266 06 160 

Spisová značka   L 3549 vedená u Krajského soudu v Plzni 

Sídlo    Okružní 208, 356 01 Březová 

Datum vzniku   23. října 2002 

Den zápisu   1. ledna 2014  

Způsob jednání Předseda jedná jménem TBB, a to v souladu s rozhodnutím valné 

hromady a výkonného výboru. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE  

Webové stránky   www.cktbb.cz  

Stránka na Facebooku:  www.facebook.com/teambikebrezova  

Telefon    777 242 620 (Radovan Fišer) 

E-mail    cktbb@seznam.cz 

Číslo účtu:    78-4005810297/0100 

Běžkařská sekce  SKI Březová 

    Petr Ontko (ontko@email.cz) 

    www.skibrezova.cz  

  

http://www.cktbb.cz/
http://www.facebook.com/teambikebrezova
mailto:ontko@email.cz
http://www.skibrezova.cz/
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ORGÁNY CK TBB 

VÝKONNÝ VÝBOR  

Členové výkonného výboru byli zvoleni na valné hromadě konané dne 22. ledna 2022: 

Radovan Fišer Člen výkonného výboru 

Jan Jiříček Člen výkonného výboru 

Jiří Svoboda Člen výkonného výboru 

Nově zvolený výkonný výbor nahradil dosavadní sestavu ve složení Jan Vokáč, Radovan Fišer, Jiří 

Svoboda, Kateřina Lacinová a Pavel Kodl. 

PŘEDSEDA CK TBB  

Předseda CK TBB byl zvolen na valné hromadě konané dne 22. ledna 2022: 

Radovan Fišer Předseda CK TBB 

Radovan Fišer ve funkci nahradil dosavadního předsedu Jana Vokáče. Předchozím dlouholetým 

předsedou byl otec spoluzakladatel Petr Fazekaš.   
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PODĚKOVÁNÍ  

Výkonný výbor vyslovuje poděkování Janu Vokáčovi za jeho výkony na pozici předsedy oddílu a 

sportovního ředitele. Honza vedl oddíl, pořádal závody a sportovní soustředění, trénoval děti a táhnul 

ostatní dopředu. Honzo, děkujeme!  

PARTNEŘI  

V naší činnosti nás podporují: 

 
Město Březová 

www.mu-brezova.cz 
 

 
ISSO - Inženýrské stavby 

Sokolov, s. r. o. 
www.issosokolov.cz 

 
L.C. SOKOTRANS s.r.o. 

https://lcnet.eu/cs/firmy/lc-
sokotrans-sro/  

 
Statek Bernard 

www.statek-bernard.cz  

 
PJ Shop & Autoservis 

www.pjshop.cz  

 
www.basketking.cz  

 
www.sefsokolov.cz  

 
www.stavelektro.webnode.cz  

 
www.lesycr.cz  

  

http://www.mu-brezova.cz/
http://www.issosokolov.cz/
https://lcnet.eu/cs/firmy/lc-sokotrans-sro/
https://lcnet.eu/cs/firmy/lc-sokotrans-sro/
http://www.statek-bernard.cz/
http://www.pjshop.cz/
http://www.basketking.cz/
http://www.sefsokolov.cz/
http://www.stavelektro.webnode.cz/
http://www.lesycr.cz/
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NAŠE CYKLISTICKÉ DRESY  

AKTUÁLNÍ VZHLED  

  

PŘEDCHOZÍ VZHLED  
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SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ČLENŮ ODDÍLU V ROCE 2021 

VYTRVALOSTNÍ DUO JIŘÍ SVOBODA & PAVEL KODL POKRAČUJE V  JÍZDĚ  

Sokolovská MTB 24 2021: 1. místo v závodu dvojic celkově (výsledky) 

Sokolovská MTB 24 2020, jež byla mistrovstvím ČR: 3. místo v kategorii Duo Muži Open (výsledky) 

Československý seriál 24 hodin MTB 2019: 1. místo v kategorii dvojic v celkovém pořadí (výsledky) 

VYTRVALKYNĚ DANA KOPECKÁ  

Sokolovská MTB 24 2021: 1. místo v kategorii žen v závodu na 12 hodin (výsledky) 

Sokolovská MTB 24 2020: 3. místo v kategorii žen v závodu na 24 hodin (výsledky) 

CHEBSKÝ POHÁR 2021  

Ženy I.   4. Kateřina Lacinová 

Ženy II.   2. Dana Kopecká 

Muži   1. Jiří Svoboda 

Masters 1  7. Miroslav Brill, 8. Pavel Kodl 

Masters 2 17. Jan Jiříček 

Masters 3  7. Jiří Toms 

POHÁR PERUNA 2021  

Muži do 30 let  4. Miroslav Brill 

 

 

   

https://vysledky.timechip.cz/#2021/21
https://vysledky.timechip.cz/#2020/18/vysledky
https://www.bikepoint.sk/festina24/vysledky-serialu-24-mtb/
https://vysledky.timechip.cz/#2021/21
https://vysledky.timechip.cz/#2020/18
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BŘEZOVSKÝ BIKE 2021  

Dne 5.června 2021 se uskutečnil 21. ročník závodu horských kol Březovský bike pod vedením ředitele 

závodu Jana Vokáče. Závodníky čekala velká změna, kdy namísto jízdy po okruzích v rámci Březové 

na závodníky čekal velký okruh z Březové na Kostelní Břízu a zpět o délce 22 km. Závodníci z toho 

byli nadšeni. Dětské okruhy byly namotány okolo březovské sjezdovky. 

Na závod přijelo více než 135 závodníků, kteří byli jako vždy spokojeni s vysokou úrovní organizace, 

zajímavostí tratí i nabídkou občerstvení a služeb v zázemí.  

SKI BŘEZOVÁ V ROCE 2021 

Vzhledem k personálnímu propojení cyklistického klubu CK TBB a SKI Březová je zde na místě 

připomenout, že členové CK TBB se významnou měrou podílejí na provozu běžeckých stop v prostoru 

katastrů Kamenice – Lobzy – Rovná. Celkem se upravuje 15 ÷ 17 km stop podle sněhových 

podmínek, a to jak pro klasiku, tak pro bruslení. Poslední sezóna 2021/2022 byla z pohledu 

sněhových podmínek spíše horší, a tak se vyjelo k úpravě jen v osmi případech, což představuje asi 

350 ujetých kilometrů. 

Dne 20. 11. 2021 se konala brigáda na úpravu cest. Pro práci ideální podzimní počasí a ukončené 

zahradní práce přilákaly zřejmě rekordních 22 dobrovolníků.  
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PLÁNY NA ROK 2022  

Vytrvalci Jiří Svoboda a Pavel Kodl plánují závodit na několika závodech na 24 hodin, z nichž 

jmenovat zaslouží především Mistrovství světa v závodu na 24 hodin horských kol v italském Finale 

Ligure. Okruh má délku 11,7 km a převýšení nemalých 550 metrů.  

 

Na 14. května 2022 plánujeme uspořádat 22. ročník závodu Březovský bike.  

Plánujeme dvě cyklistická soustředění „Masters“.  

Uvažujeme o zopakování rodinné vyjížďky z roku 2019.  


