
KOLOBĚŽKY
BECHYNĚ
50 LET

MOTTO: Každý stát má svoji Velkou cenu. V Česku máme mimo jiných v Brně Velkou
cenu motocyklů a tady v Bechyni Koloběžkovou GRAND PRIX. Proč zrovna
koloběžkovou? Bechyně je poklidné lázeňské město, a proto tu nemohou jezdit formule
se svými burácejícími motory a vůní benzínu. Koně, které je pohánějí, jsou ukryty v nohou
koloběžkových závodníků...





Koloběžka jako drak
letí volně jako pták.
Z cesty, kluku ušatý,
než ti vjedu na paty.
Utíkej, kočičko, z cestičky,
nebo ti přejedu nožičky.

Koloběžka je dopravní prostředek, který je poháněn
odrážením se jednou nohou od země, zatímco druhá noha
stojí na plošině nízko nad zemí, která spojuje zadní kolo s
řídítky a předním kolem. Koloběžka se ovládá pomocí
řídítek podobně jako jízdní kolo. Koloběžky bývají
vybavené i brzdami, a to buď nožní, která třením brzdí
přímo zadní kolo, nebo klasickými brzdícími třením o ráfek,
jaké se opět používají na jízdních kolech. Některé
koloběžky jsou vybaveny kotoučovými brzdami. Tak toto je
definice koloběžky.
První zmínky o koloběžkách jsou z přelomu 19. a 20. sto-
letí. Dětská fantazie a chuť se zabavit daly vzniknout
prvním doma vyráběným prototypům koloběžek. Zpočátku
šlo o podvozky a kolečka z vysloužilých kolečkových
bruslí, které se připevňovaly na klasická prkna ze starých
dřevěných beden, řízení pak zajišťovalo další prkno (často
podélně rozpůlené).
Na  začátku 20. století se objevily na silnicích různé druhy.
Uplynulo několik let a mládež se začala prohánět na
známých koloběžkách s malými kolečky, spojenými
stupátkem a s vysokými řídítky. Vyráběly se jednoduché
dřevěné, postupně přepychově vybavené a jezdily na nich
děti všech tříd. Jízda na koloběžce se považovala za
zdravý sport. 
Na koloběžkách se pořádají závody, a to i na mezinárodní
úrovni. Sportovní koloběžkářskou velmocí je Finsko, těsně
následované Českem. Koloběžka má v Česku dlouholetou
tradici a je zde také velmi oblíbená mezi dospělými.

Prvním počinem, jak každá akce začíná, je nápad a člověk,
který má rád lidi, legraci, sport a má energii pro svůj nápad
něco podniknout. Takovým člověkem byl Bohouš Machát.
Ale na druhou stranu je také třeba říci, že kdyby neměl
kolem sebe partu dobrých kamarádů a nadšenců, asi by
tato akce nikdy nevznikla. Je to až neuvěřitelné, ale této
akci, která dostala název Koloběžková Grand Prix, je v
letošním roce již 50 let. A my vám chceme některé
významné nadšence této akce představit. Míra Beneš,
zvaný Pikša, Honza Valenta, Honza Dvořák, zvaný Dřevák,
Míra Burian, zvaný Buriáš, bratři Vomáčkové, Jirka Benda,
Béďa Vondra a další. 
V 70. letech Dukla končí svoji působnost v Bechyni. Mezi
vodáky Dukly a partou bechyňských kluků se vytvořilo
dlouholeté přátelství. Byl vytvořen spolek „SLÁVA NÁM“.
Jeho název byl odvozen od písničky, která se stala hymnou
spolku. Citujeme slova hymny:

„Sláva nám, sláva nám,
my jsme ňácí kabrňáci, 
sláva nám, sláva nám a žížalám. 
Ve dne spíme, v noci bdíme, 
zbytek času sou…, 
sláva nám, sláva nám, sláva nám,
my jsme ňácí kosové.“

Scházeli jsme se  v kulturáku ve vinárně u Pepíčka nebo v
hospůdce U Čiháků vždy v pátek a sobotu a vymýšlely se
tam různé aktivity. Vznikal výborný kolektiv. Slavily se
Velikonoce, Vánoce, čarodějnice, pravidelná byla účast na
divadelních maškarních plesech, v zimě se jezdilo do
Beskyd na Třeštík apod.
Myšlenka založit koloběžkovou Grand Prix nás napadla v
době, kdy se Bob Havela zvaný Drak a Žanek Pazourek
rozhodli vstoupit ve svazek manželský. Připravovalo se
klasické štando. Mělo by být nějaké netradiční, uvažovali
jsme. Snad Bohouš Machát, který se v Kroměříži pravidelně
zúčastňoval Ahasvérských her, nás přivedl na myšlenku
Velkého závodu. A pak už to tady bylo. Ano, seženeme
nebo vyrobíme koloběžky a pojedeme okruh okolo
Bechyně. Jako místo startu byl vyhlédnut prostor před
restaurací Dietka, kde se také většina závodů v
padesátileté historii uskutečnila. 
V roce 1983, kdy se jel 11. ročník, se zkoušel start ze
stadionu. Tento rok se také poprvé uskutečnil závod dětí a
mládeže. Bohužel se tato změna neosvědčila, a tak jsme se
opět vraceli před restauraci Dietka. Zkoušel se také start z
parkoviště před restaurací U Podlahů (dnešní Růžek), ale
pak jsme se vždy vraceli na místo původního startu. 

Kde se vzaly koloběžky Jak to vlastně všechno začalo
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Dědek Navrátil a Jary z Brna na své dvoukoloběžce při kontrole
stroje. Za nimi zleva Béďa Vondra, v pozadí Franta Severa,
Georg, Eva Luberová, Láďa Hruška řečený Starky, Zdeněk
Hruška řečený Dudin a Václav Schmidtmayer řečený Koule…

Divoké hostování Žanka
ze Zbytku světa v Sen-
tinel teamu Radětice.
Sparingpartnerem je mu
Honza Pokorný…

Tak se každoročně, vždy poslední nebo předposlední
červencovou sobotu, schází přátelé i kamarádi, aby pokra-
čovali v tradici předcházejícího ročníku. Schází se dodnes,
a to již neuvěřitelných 50 let.

      Muži a ženy na koloběžkách
A už je to zase tady. Humor a radost vládne těsně před
startem každého ročníku Koloběžkové Grand Prix. Slova
komentátorů Tomáše Míky, Zdeňka Hrušky zvaného
Dudin, Vladimíra Hrušky zvaného Starky nebo Vaška
zvaného Šmidlink alias Koule přijímají diváci na stejné
humorné vlně, na jaké jsou vyřčeny do mikrofonu. Ale
opusťme na malou chviličku místo startu a vydejme se po
trati samotného závodu.

Okamžiky před startem – DEPO
Je nejvyšší čas navštívit závodníky v depu. Robert
Balatý zvaný Bobina z Bechyně, Jirka Fuchs zvaný
Candy z České Třebové, jezdící za stáj Agro-team
JZD Rybník, Honza Rybář z Benešova. Čím to, že se
do Bechyně stále vrací? „Seznámili jsme se zde asi
před jedenácti lety, dali se dohromady a jezdíme
spolu, protože se nám to takhle lépe táhne. Candy má
na své koloběžce telefon a zvukovou houkačku, která
napodobí ambulanci, hasiče i policii. Jó a taky fanfáry.
Když se na trati něco stane, jsme tu my,
Profesionálové, telefonem se spojíme s Kaulym a
slavná CI 5 v plném lesku zasáhne.“ 

Hned vedle stojí Jiří Navrátil zvaný Dědek z Jeseníků,
bez kterého by snad závody ani nezačaly. Jeho
druhem na dvojkoloběžce je kamarád Jaroslav Pergl
zvaný Jary z Brna. Silný tým, který právě dolaďuje
svoje stroje opodál, postavilo JZD Marná snaha,
jedoucí pod hlavičkou Team Sentinel dup Radětice.
Milan Pokorný, Josef Vaníček, Milan „Kačer“ Fuka, Jiří
Fuka, Pavel Bakule, Vlasta Pokorná. Početnou stáj
zde má také Morava. Kluci z Ahasvérské společnosti z
Kroměříže, pořadatelé kdysi slavné akce „Skok o
Hanácký koláč za roh neboli Ahasvérské hry“ sice už
v posledních letech nejezdí na vítězství, i když před
závodem to s jistotou tvrdí, nesmí ale nikdy chybět.
Velký Krakon, Jura Legát, Láďa Daněk, Karel
Malinovský, Zdeněk Mareš…

Depo praská ve švech. Další a další teamy i jed-
notlivci dolaďují svoji formu, nervózně přešlapují nebo
jen tak postávají a baví se s kamarády, hecují se. Duo
Kradlos, Pedagog Team, Ekrazit Club, Bosah Team,
Team Zbytku světa, PP Štola.

4



Sedmikoloběžka Lemplos. 
V popředí Láďa Šmíd…

Zájem diváků vzbuzují samozřejmě vícemístné stroje.
Sedmikoloběžku pod názvem Sedm lemplos řídí Láďa
Šmíd. Vedoucím stáje je Pepa Kočárek, který patří k ne-
storům této akce. Léta drží pohromadě partu kluků, která
snad nevynechala jeden závod. Oldřich Šrámek,
František Egrmayer, Karel Brož, Láďa Skála, Honza
Dvořák, Standa Elichar, Ivan Susin a Bohouš Kašpar, to
jsou všichni, kteří se postupně střídali v teamu Sedm
lemplos. I pětikoloběžka vzbuzuje zaslouženou pozornost.
Majestátně sedí na dvou mohutných gumách z letadla,
kvalitní kapalinové brzdy. Posádku – 5 píp – tvoří Jiří
Benda, Štefan Demko, Vladimír Merunka, Milan Vítek a
Standa Šafář.
A to není vše. K tomu všemu si ještě připočítejte účast
samo-domo strojů obohacených o tandemy, kde ten
největší čítal dokonce 8 jezdců s názvem Žluté
nebezpečí, který pravidelně osedlává parta kamarádů ze
Sudoměřic u Bechyně. Vše pěkně posvařované doma ze
všeho, co bylo po ruce – třeba z motorky. 

Před startem závodu. Zleva Pepa Zadák, Zdeněk Mlčkovský z Tá-
bora se svými parťáky na čtyřkoloběžce, Jary z Brna a Dědek…

Kdo maže ten jede. Uprostřed Rolf Luber a jeho team…

Historická fotografie, kdy se
koloběžkový závod jel ze

stadionu v Bechyni...
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Sentinel dup team Radětice
Pravidelnými účastníky koloběžkových závodů se brzy také stali „zahraniční“ závodníci. V roce 1975 se třetího ročníku
zúčastnili zástupci Sentinel dup teamu Radětice. Iniciátorem byl Honza Pokorný. Použila  se stará  kola a svářečka.
Všechny koloběžky byly vlastní výroby. Milan Fuka má na svém kontě pět vítězství, potom ho třikrát vystřídal Pepa
Lehečka, posledním vítězem byl v roce 2002 na 30. ročníku Jiří Burian.

Sentinel dup team Radětice z roku 1999. Zleva Jiří Vaníček, Jiří Gazdík,
Dušan Tíkal, Jaroslav Janoušek, Martin Pokorný, Josef Lehečka mladší,
Jan Pokorný...

Sentinel dup team Radětice z roku 1978. Zleva Milan
Fuka, Honza Pokorný, Pepa Lehečka starší, Jiří Vaníček,
František Burian...

Tour de Pivsons. Láďa Čebiš se synem...
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Dopingová a technická kontrola
Ale to už zbývá do startu Velkého závodu několik málo
minut. Komentátor začíná představovat jednotlivé
závodníky. Na každého z nich se hned vrhnou přísní
komisaři, kteří kontrolují úplně všechno: obvod přes pupek,
obutí, brzdy, probíhá i močová zkouška, tedy sexuální
testy. Nejpřísnější z komisařů je již tradičně Tomáš Mika,
pedagog z Českých Budějovic. Je to jedna velká show. Ani
komentátor nezůstává se svým slovním projevem pozadu.

 Roky 2008–2019

                  Záludnosti tratě 
Koloběžkáře čeká, jako každý rok, trať necelé čtyři
kilometry dlouhá se dvěma kontrolami. Vydejme se na trať
od restaurace Dietka, dnes hotel U Draka, místa startu
většiny Velkých cen. Po silnici ujíždíme směrem na Týn
nad Vltavou, přejíždíme chloubu bechyňského údolí a řeky
Lužnice, stařičký železobetonový most, mineme staré
nádraží a serpentinami sjíždíme ukrutnou rychlostí do
Zářečí, kde v podhradí v restauraci Pod Skalou nebo také
U Kobyly je první kontrola.

7



 Na startovní čáře Slib závodníků
K mikrofonu přistupuje každoročně Dědek, aby složil slib
závodníků. Svého úkolu se vždy zhostí na výbornou a svůj
krátký proslov končí slovy: 

Dědek při skládání slibu. V pozadí František Petráček, bechyňský
rodák, výborný sportovec a kamarád…

„ …ať kdokoliv skončí jakkoliv, uděláme všechno pro to,
aby nikdo nebyl poslední. A tomu prvnímu přeju, aby mě
nikdy nepředjel.“ A ještě si nikdy  neodpustil slova: „Hlavně
ať mě nepředjede Machát.“
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1. kontrola

Bechyňská
duha2. kontrola

Plánek trati závodu

Kohoutek

náměstí 
T. G. Masaryka

Hotel U Draka
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Start – Cíl

hostinec Pod Skalou
(U Kobyly) sv. Jan Nepomucký
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Ostrý start
Slova komentátora Zdeňka Hrušky, že vanička na obrácení
žaludku je za křovím, zanikají ve výstřelu startéra. Je to
jedna z posledních rad před startem. Ale to už se závodníci
řítí ke svým strojům, nastává vřava a nelítostný boj o nejlepší
pozici při vjezdu do zatáčky. Na obrázku je vidět, jakým
způsobem probíhal start v prvních ročnících koloběžkových
závodů. 
Koloběžkové stroje leží na zemi a závodníci k nim po startu
dobíhají. Už jsou všichni na trati. Prostor startu a cíle osiřel a
ztichl. Je to ale pouze na chviličku. Za 12 až 15 minut jsou tu
první borci.

Historická fotografie ostrého startu závodů z parkoviště hotelu U Draka. Vlevo Ivan Ševčík (řečený Bimbo), zcela vpravo koloběžka
sedmi Lemplos v popředí s Pepou Kočárkem, hned vedle ní startuje Jarda Hladký, vítěz dvou ročníků...

Ženy samozřejmě  startují nejdříve s určitým
časovým náskokem... 

 Roky 2008–2019
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A jedeme...
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Václav Vomáčka je důkazem
toho, že v prvních ročnících
koloběžek se skutečně pila dvě
piva...

Bob Havela řečený Drak s
Jirkou Provázkem nemohou
uhasit žízeň na kontrole v
Zářečí…

               První kontrola
Čeká nás první kontrola před hospodou U Kobyly (Pod
Skalou). Úkol je zde vcelku snadný a po ujeté polovině
závodu zdá se i příjemný. Vypít láhev piva (pita). Málokdo
však ví, že v prvních ročnících to byly dokonce dvě piva
nebo deci rumu. 

  Na radu MUDr. Heleny Ingrové, která z medicínského
hlediska toto nedoporučovala, došlo k úpravě těchto
pravidel. Ovšem znalci a odborníci z řad závodníků znají
své, a tak mnohdy narychlo vypitá láhev končí i s obsahem
žaludku v blízkém křoví. Ale nám, kteří pijeme s rozvahou
a nechceme stát na stupni vítězů, se to stát nemůže. Jsou
známy dokonce případy, kdy se závodník dožaduje ještě
jedné láhve nebo dokonce ještě dalších. Nechme ho v kli-
du dopít a vydejme se dále po trati. Stoupáme vzhůru po
silnici kolem bechyňského zámku, mineme po levé straně
hlásku Kohoutek a cestou nad údolím potoka Smutného se
dostáváme na náměstí.

Manželé Zadákovi na vítězství nejdou. 
Pivní kontrola  v Zářečí u Kobyly…

 

 Roky 2008–2019

Důkaz toho, že v prvních ročnících se skutečně pila dvě piva..
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               Druhá kontrola
Uprostřed náměstí T. G. Masaryka u kašny je
připravena druhá kontrola. Vypít deci mléka dudlíkem
a nafouknout balónek k prasknutí. Pokud se právě
zamýšlíte nad tím, co normální žaludek za dané
námahy snese, co jsme mu naservírovali, nezbývá
vám, než si to vyzkoušet ve startovním poli. Kdo
překoná i tuto druhou nástrahu bez zažívacích
problémů, nebo není přísným komisařem vyloučen ze
závodu za podvádění, může neohroženě uhánět zpět
k místu startu, kde je zároveň cíl závodu. Václav Vomáčka na druhé

kontrole…

Pedagog team Honza Pekař
a Láďa Syrovátka na druhé
kontrole na náměstí při
konzumaci jdou příkladem
svým žákům… Roky 2008–2019
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Závěr závodu
Do cíle přijíždějí další a další závodníci. Jejich časy se už
nezapíší do knihy rekordů. Rozesmát diváky, kterých
přihlíží vždy několik stovek, dokázali dokonale. CI 5
předvádí ukázkové spojení se svým šéfem, pětikoloběžka
nafukuje balónky upouštěním vzduchu z kola od letadla,
atd. Lázeňské městečko, které poslední červencovou
sobotu ožívá každoročně recesí a dobrou náladou, se zase
pomalu uklidňuje. Král je mrtev, ať žije král. Na stupně
vítězů vystupují ti nejrychlejší. Tradiční medaile, vavřínový
věnec, džbány a nezbytné šampaňské, bez kterého by to
nebyla Velká cena. Další ceny jsou připraveny pro
nejvzdálenějšího účastníka, cena Veterán pro nejstaršího,
nejrychlejší dívky, cena pro nejlepší stroj, cena za
nejatraktivnější úbor, cena Fair Play. Medaile pro všechny
dospělé i děti, které absolvovaly svůj dětský závod. Je
přece třeba vychovávat další pokračovatele Velkého
závodu. Zvítězili všichni, hlavně však dobrá nálada.

Vpravo Honza Valenta, vítěz prvního ročníku v roce 1973
společně s Václavem Vomáčkou a zasloužená odměna…

Sedmikoloběžka Lemplos. V podřepu zleva Petr Sodomka,
několikanásobný mistr světa v jízdě na divoké vodě…

Historická fotografie závěru závodu. Stojící zleva Dědek, Franta
Severa, mezi sedícími najdete Honzu Dolínka, za ním Jardu
Hladkého, Pikšu, Jirku Bendů, Bohouše Macháta, Žanka
Pazourka, Pepíka Veselýho, Honzu Pekaře, Béďu Vondru...
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Děti a koloběžky
S rostoucím zájmem o koloběžkové závody se začalo uvažovat o nové generaci závodníků, kteří by v budoucnosti
nahradili již stárnoucí generaci současných. Zatím jezdili pouze muži a ženy, a tak přišel nápad uspořádat také závod pro
děti. Začalo se jezdit na malém okruhu v lázeňském parku. Překvapil nás velký zájem ze strany veřejnosti. Počty
zúčastněných dětí každým rokem narůstají a to je spojeno s organizačními problémy. Počet závodících dětí se pohybuje  
i kolem dvou set. Ale je to dobře, protože řada z těchto malých závodníků pak přechází do kategorií elite.

V dětské kategorii dochází
někdy k velmi kuriózním
situacím. Vždy, když v den
koloběžkových závodů přije-
de do Bechyně historický
Křižíkův vlak Elinka, přijede
s ní také bývalý průvodčí
pan Josef Preininger a za-
pojí se v dětské kategorii  do
závodu.

Chvíle napětí před startem. Závodníci jsou připraveni pod dohledem
svých rodičů.

Právě zazněl výstřel startéra a děti vyráží na trať možná
svého vůbec prvního koloběžkového závodu.
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Ne každému vyjde koloběžkový závod jak si představoval, a tak dojde i na slzičky, ale i to ke správnému závodu patří.

A pak už jsou tu stupně vítězů a zasloužená odměna.
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Ženy a koloběžky Dojemný příběh ženy
V roce 2009 se koloběžkového závodu zúčastnila dívka
Ráchel  z Edinburghu ve Skotsku na vozíku. Doprovázel ji
její přítel Fosti, se kterým absolvovala celý závod včetně
kontrol. Je to krásné spojení  přátelství a lásky k druhému.
Jim oběma za to patří velký obdiv… 

 
 

Je to žena nebo
muž? Kdo s v tom

má vyznat…

Jsou to skutečně ženy?

Pionýrka Martina již má svého fanouška a obdivovatele...

První žena, která se na start
postavila, byla Vlasta Pokorná ze
Sentinel dup teamu Radětice. Bylo to
v roce 1977, kdy se jel 5. ročník.
Komisaři na kontrolách na ni byli moc
hodní a tak obsadila krásné třetí
místo v kategorii mužů. Celé tři roky
jezdila v mužské kategorii sama.

 
 

Vlasta Pokorná ze
Sentinel dup teamu

Radětice...
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 Vícemístné stroje 
 Dvoukoloběžky a mixy 

 Trojkoloběžky 

Čtyřkoloběžky 

 Pětikoloběžky 

Pětikoloběžka Hasiči žízeň Dobronice. 
Zleva Zdeněk Bárta mladší, Zdeněk Bárta starší, Jan Bárta,

Martin Güttner a Josef Radvan..

Titanic se svým kapitánem Martinem Zelenkou. Posádku dále tvoří
námořníci Martina Hubáčková, Pavel Hubáček 

a Honza Trantina...

Posádka čtyřkoloběžky z Hvožďan.
Zleva Pepa Skalák, Vlasta Hovorka, Jirka Fábera a Míra Hladký...

20



 Šestikoloběžky 

Sedmikoloběžka 

 Osmikoloběžka 
A to není vše. K tomu všemu si ještě připočítejte účast
samo-domo strojů obohacených o tandemy, kde ten nej-
větší čítal dokonce 8 jezdců s názvem Žluté nebezpečí,
který pravidelně osedlává parta kamarádů ze Sudoměřic u
Bechyně. Vše pěkně posvařované doma ze všeho, co bylo
po ruce – třeba z motorky nebo kolo z letadla.

Členové teamu Žluté nebezpečí a jejich příznivci. Většinou jezdí
v této sestavě. Zleva stojící Jan Houdek, Jiří Novotný, Míra
Podlaha, Lukáš Houdek, Josef Houdek, Jakub Houdek, Josef
Houdek, Josef Štefl, Pavel Toman. V pokleku Martin Houdek. 
V čele stojící vedoucí teamu a neohrožený řidič, který zvládne
tento stroj, Pavel Suchan.

Šestikoloběžka Stréci z Brna

Sedmikoloběžka s názvem Sedm Leplos byla postavena
na bechyňském letišti vojáky základní služby v roce 1974.
Jejich záměr byl dojet s ní do Prahy. Jejich velitel to však
viděl jinak, a tak se koloběžky ujal Pepa Kočárek. Parta,
která se kolem této koloběžky dala dohromady, se pak
pravidelně zúčastňovala koloběžkových závodů a dokázala
vždy překvapit, což dokazuje i tento snímek.
Zleva Pepa Kočárek mladší, Tomáš Valek, Zdeněk
Dvořák, jejich skotský host z Edinburghu, Pepa Jiránek,
Olda Schlafer.
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  V oblečení se fantazii meze nekladou 
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Nejpodivnější stroje

Zdeněk Šindelář na své „koleběžce“

Šlapací autobus
Doprovodný autobus patří neodmyslitelně k Velké ceně
Bechyně. Ptáme se Petra Tomana, kdo postavil tak
zajímavý stroj. „Autobus jsme udělali u kamaráda Pepíka
Šteflů v Sudoměřicích u Bechyně po večerech. Asi za tři
týdny byl na světě. Funguje jako sběrná služba.“
Prohlížíme autobus a zjišťujeme, že je osmimístný, vše
perfektně šlape a je dokonale vymyšleno. 

Parta kluků kolem Honza Slípky postavila trabant upravený
na „koloauto“. Neboli řidič, spolujezdec (prý brzda) a od-
rážeči na jedné palubě. Tento stroj je prý již na tomto
závodu téměř maskotem a účastní se mnoho let. A já
musím konstatovat, že ač se rozjíždí pěkně pomalu, tak
potkat ho ve sjezdu bych opravdu nechtěl. Už tak byl
mazec minout dlouhý tandem s osmi jezdci, co si to razil
jak splašená lokomotiva.

Trabant – koloběžka

V roce 2009 byla vyhodnocena nejzajímavějším
strojem tato koloběžka. Všimněte si excentricky

umístěných kol. Zajímavé a neobvyklé.

Sedící zleva Martin Juriga a vedoucí teamu Honza Slípka.
Stojící zleva Jaroslav Slípka, Honza Slípka mladší, Marek Huisl,

Míra Valenta, Martin Rypl.
Zprava přihlíží Břeťa Drexler a Honza Dousek.
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Vítěz Koloběžkové Grand Prix v roce 1979 Jarda  Hladký 
z Bechyně. Vedle něj vlevo Milan Fuka ze Sentinel Teamu
Radětice a vpravo Ivan Ševčík (řečený Bimbo) z Bechyně…

Stupně vítězů

Pětinásobný vítěz koloběžkových závodů Míra Beneš (řečený
Pikša). Držitel nejrychlejšího času 11.40 minut při původních

startech závodu z parkoviště pod hotelem U Draka…

ROK 2008
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ROK 2019

ROK 2018

ROK 2009

Zleva Milan Petr, Luděk Kvapil, Libuše a Pavel Šnajdrovi, Josef
Šonka a Jiří Kořínek
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Přehled vítězů
KOLOBĚŽKOVÉ GRAND PRIX BECHYNĚ

 
 1. ročník     1973  Jan Valenta
  2. ročník         1974    Jan Dolínek
  3. ročník         1975    Josef Havela a Jiří Provázek
  4. ročník         1977    Miroslav Beneš
  5. ročník         1977    Miroslav Beneš
  6. ročník         1978    Miroslav Beneš
  7. ročník         1979    Jaroslav Hladký
  8. ročník         1980    Jaroslav Hladký
  9. ročník         1981    Miroslav Beneš
 10. ročník   1982  Miroslav Beneš
 11. ročník        1983    Milan Fuka, Radětice
 12. ročník        1984    Milan Fuka, Radětice
 13. ročník        1985    Milan Fuka, Radětice
 14. ročník        1986    Radek Brumovský
 15. ročník        1987    Jiří Fuka a Pavel Bakule
 16. ročník        1988    Teoš Valenta
 17. ročník        1989    Milan Fuka, Radětice
 18. ročník        1990    Miroslav Dynda
 19. ročník        1991    Radek Brumovský
 20. ročník   1992  Jiří Jánek, Kroměříž
 21. ročník        1993    Radek Bakule, Pardubice
 22. ročník        1994    Milan Fuka, Radětice
 23. ročník        1995    Radek Bakule, Pardubice
 24. ročník        1996    Ferda Brabenec, Praha
 25. ročník        1997    Josef Lehečka ml., Radětice
 26. ročník        1998    Josef Lehečka ml., Radětice
 27. ročník        1999    Milan Fuka, Radětice 
 28. ročník        2000   Josef Lehečka ml., Radětice
 29. ročník        2021    Petr Pešta, Plzeň
 30. ročník   2002  Jiří Burian, Radětice
 31. ročník        2003    Čejen – Dan, Radětice
 32. ročník        2004    Alibaba Afrika (Václav Jehně)
 33. ročník        2005    Cvalda, Plzeň
 34. ročník        2006    Alibaba Afrika (Václav Jehně)
 35. ročník        2007    Ha-ha, Jistebnice
 36. ročník        2008    Alibaba Afrika (Václav Jehně)
 37. ročník        2009    Bechyně z Jistebnice
 38. ročník        2010    Alibaba Afrika (Václav Jehně)
 39. ročník        2011    Alibaba Afrika (Václav Jehně)
 40. ročník   2012  V. Bartůněk, Praha
 41. ročník        2013    V. Bartůněk, Praha
 42. ročník        2014    Alibaba Afrika (Václav Jehně)
 43. ročník        2015    Alibaba Afrika (Václav Jehně)
 44. ročník        2016    Alibaba Afrika (Václav Jehně)
 45. ročník        2017    Alibaba Afrika (Václav Jehně)
 46. ročník        2018    Martin Mrzena
 47. ročník        2019    Alibaba Afrika (Václav Jehně)
 48. ročník        2020    závod se nekonal – koronavirus
 49. ročník        2021    Kordáš 
 50. ročník   2022 ?

Přehled nejčastějších vítězů:                       
                                        Alibaba Afrika (Václav Jehně) 9×
                                                                          Milan Fuka 6×
                                                                          Míra Beneš 5×  
                                                               Josef Lehečka ml. 3×
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                 To se skutečně stalo
V celé historii Velké ceny se stalo mnoho historek. Některé závody musely
být uskutečněny tajně a načerno, protože mocní tehdejší doby nepřáli
recesi a humoru. Pořadatelem se tedy stala ZO SSM Keramických závodů
a vše bylo v pořádku. Při jednom ročníku si kamarád Pepík Veselý  (zvaný
Kominík) při prudkém sjezdu v Zářečí zlomil nohu. Byl dopraven do
nemocnice, ale tady začaly problémy. Když lékaři uviděli muže
převlečeného za ženu, který tvrdil, že si zlomil nohu na koloběžce, prohlásili
ho za blázna a odmítli jej ošetřit. Také Pepík Veselý odešel jako již řada
výborných kamarádů do koloběžkového nebe, a tak tuto tradici převzal jeho
syn Pavel, který jezdí stále v původním oblečení svého táty.

Cena Fair play za pomoc při nehodě
Kvůli nepříjemné události na trati v roce 2017 zareagovali pořadatelé také vyhlášením Ceny fair play. Tu převzali vodnice
Žanda Frída a Duo Mongeros, v „civilu“ bechyňská hasička Ivana Frolíková a Zuzana a David Rychetských z Hvožďan a
Prahy. Vzdali vlastní závod a poskytli první pomoc dívce, která při prudkém sjezdu do Zářečí přeletěla přes řídítka do
příkopu. Podle prvních informací si vyrazila zuby a s otřesem mozku ji záchranka převezla do nemocnice. Nehodu pak
došetřovala policie. Závodníci však jedou na vlastní nebezpečí, opatrnost je určitě na místě.

Neuskutečněný závod, a přesto se jel
V roce 2020 se měl uskutečnit 48. ročník Koloběžkové GRAND PRIX. Koronavirus však na to měl jiný názor, a tak bylo
rozhodnuto, že se nepojede. Nakonec se ale přece jen jelo. Našlo se šest statečných a věrných koloběžkářů, kteří se
koronavirus nekoronavirus vydali na obvyklou trať. Těmi statečnými byli Láďa Čebiš z Prahy, Jary Pergl  z Brna, Zdeněk
Šindelář z Písku, Honza Pekař junior a Honza Pekař senior. Start U Draka proběhl v poklidné atmosféře. Na první
kontrole v Zářečí to spravilo pár piv. Druhá kontrola na náměstí se sice obešla bez mléka a balónku, zato s kvalitním
rumem v Čajobaru. Závod pak byl zakončen koloběžkovým brífingem U Draka.

Pepík Veselý 
(řečený Kominík) Pavel Veselý

       Koloběžkové závody a stadion
V roce 1983, kdy se jel 11. ročník koloběžkových závodů,
bylo rozhodnuto, že se závody pojedou ze stadionu v
Bechyni. Důvodem byl velký zájem diváků a větší
přehlednost celé akce. V tomto roce byly také poprvé
zařazeny závody dětí a mládeže. Bohužel se tato změna
nesetkala s diváckým ohlasem, a tak se organizátoři opět po
dvou letech vrátili k tradičnímu místu startu před restauraci
Dietka (dnes hotel U Draka).

Poslední okamžiky před startem. Startér Václav Schmidtmayer
řečený Koule se připravuje zahájit závody...
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JAROSLAV PERGL
Jaroslav Pergl řečený Jaryn
pochází z Brna. Zcela náhodou se
na koloběžkách objevil v roce 1979
a pak se stal nejstálejším a nej-
pravidelnější účastníkem těchto
závodů. Dosud nevynechal žádný
ročník závodu. Celkem se
zúčastnil 43 Velkých cen. To je
vskutku až neskutečné číslo.
Dokonce jel s těmi pěti statečnými  
Zdeňkem Šindelářem, Láďou Čebi-
šem, Honzou Pekařem seniorem a
Honzou Pekařem juniorem v roce
2020, kdy se 48. ročník Kolo-
běžkové Grand Prix neuskutečnil
vzhledem ke koronaviru.

MÍRA BENEŠ (řečený PIKŠA)
Stál u zrodu tohoto závodu od prvopočátku. Měl všestranné zapojení. Organizoval
závody, sháněl sponzory, byl ředitelem závodu, komisařem, zajišťoval zázemí
závodníků, zajišťoval ceny pro závodníky všech kategorii.
Sám také závodil. Celkem 5× se stal vítězem Koloběžkové Grand Prix. Poprvé v
roce 1976, dále v letech 1977, 1978, 1981 a 1982 (to byl již 10. ročník závodu). Je
také držitelem nejrychlejšího času v době, kdy se závody startovaly z parkoviště
pod restaurací Dietka (dnes hotel U Draka). Start probíhal jako automobilové
závody v Le Mans. Koloběžky byly položené na parkovišti, závodníci stáli pod
restaurací a po startu dobíhali ke strojům a vyjížděli po staré lázeňské cestě. Pikša
tento závod projel za 11,40 minut včetně kontrol. Skutečně úctyhodné. Míra Beneš
(řečený Pikša) odešel do koloběžkového nebe dne 17. února 2021 ve stejný den
jako zakladatel závodu Bohouš Machát. Je to náhoda nebo osud?

BOHOUŠ MACHÁT
                         Osobnosti Koloběžkové GRAND PRIX

Zakladatel Koloběžkové Grand Prix pochází z Kroměříže. Do Bechyně jej zavedla
služba ve vodáckém oddílu Dukly Bechyně, který založil MUDr. Jaroslav Přibyl v roce
1960. Působili zde bratři Ladislav a Zdeněk Měšťanové, pozdější dlouholetý trenér
Dukly Zdeněk Fifka, František Kadaňka, Antonín Brabec, Honza Pazourek, Josef
Havela, František Valík a nakonec i jeden z vůbec nejznámějších sportovců té doby,
Petr Sodomka, který na mistrovství světa získal pět zlatých, jednu stříbrnou a tři
bronzové medaile a který startoval také na letních OH v roce 1972 a jeho nerozluční
partneři Karel Třešňák a Jaroslav Radil. A rok 1972 je také tím rokem, kdy Bohouš
Machát přišel s myšlenkou uspořádat koloběžkový závod okolo Bechyně. Vymyslely
se dvě kontroly. Jedna u hospody v Zářečí, druhá na náměstí v Bechyni a ještě v
témže roce se uskutečnil neoficiální závod. Start byl stanoven z parkoviště pod
restaurací Dietka (dnes hotel U Draka). V roce 1973 se pak jel první oficiální závod
Koloběžkové Grand Prix Bechyně. Tolik historie. Bohouš Machát odešel do
koloběžkového nebe dne 17. února  2021. Sláva mu.

PEPA KOČÁREK
Patřil k zakladatelům party kamarádů, kteří se
pravidelně zúčastňovali koloběžkových závodů.
Sjížděli se do Bechyně od Plzně nebo od Prahy.
Jezdili na sedmikoloběžce s názvem Sedm Lemplos.
Pepa bohužel již odešel do koloběžkového nebe...
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TOMÁŠ MÍKA
Na koloběžkové závody jezdil pravidelně z Českých
Budějovic, kde pracoval jako učitel. Působil v roli
manažera Pedagog teamu Ládi Syrovátky a Honzy
Pekaře, dále zastával funkci zdravotníka, traťového
komisaře, dopingového komisaře. Podílel se společně
s moderátorem Honzou Pekařem na technické
prohlídce strojů před závodem. Jeho vrcholným číslem
byla přebírka stroje závodníka Bobiny, kde v přestrojení
za ženu jel Robert Balatý. Tomáš měl připravené
vajíčko, které vylovil zpod šatů Bobiny, a rozmáčkl jej
na důkaz toho, že onen závodník je skutečně žena.
Posledních pár  let bohužel sleduje naše závody z kolo-
běžkového nebe. Moc nám chybí. Byl to výborný
kamarád a přítel koloběžek.

ROBERT BALATÝ (řečený BOBINA)
Patří mezi nejstarší účastníky tohoto závodu a je pravidelným  značkařem trati
závodu. Celkem se zúčastnil 44 ročníků. Vlastní ucelenou sbírku
koloběžkových medailí. Na svůj první závod odstartoval v roce 1977.
Zajímavostí je jeho přezdívka  Bobina. Startuje totiž vždy v ženské kategorii. 
K jeho stálému vybavení patří ploutve, plynová maska a noční košile. Na
náměstí se pravidelně koupe v kašně a většinou ho přiváží vozidlo, které
závody uzavírá. V prvních letech to byl vůz pohřební služby pana Přibyla
zvaného Sklíčko. Za odměnu pak získává smuteční věnec, toť privilegium
posledního závodníka.

JIŘÍ NAVRÁTIL (řečený DĚDEK)
Pochází z Moravy. Je to takový živel, dobrodruh.  Jezdil dračí lodě lodě, pracoval
na Novém Zélandu, byl motorkářem, měl psa a vystřídal řadu profesí. Ani nevím,
jak se na koloběžkách ocitl, ale velice si je oblíbil a pravidelně se jich
zúčastňoval. Většinou spal u jezu v Zářečí. Jezdil na jednokoloběžce nebo na
dvoukoloběžce s Honzou Pekařem nebo Jarynem z Brna. Jeho doménou byl
vždy závodnický slib před začátkem závodu.  Svého úkolu se pokaždé zhostil na
výbornou. 
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VÁCLAV SCHMIDTMAYER
Václav Schmidtmayer řečený Koule působil na koloběžkách společně s bratry Hruškovými
jako moderátor celého závodu. Pro svůj vtipný a humorný projev byl tak nedílnou součástí
celého závodu.
Honza Pekař od  něj nejednou slyšel poznámku, že je „zhýralý pedagog“.

LÁĎA A ZDENĚK HRUŠKOVI
Láďa Hruška řečený Starky a Zdeněk Hruška řečený Dudin
byli nedílnou součástí každého závodu. Závody pravidelně
komentovali. Byli vtipní, pohotoví, ke každému měli co říci.
Například Dudinova slova, že vanička na obrácení žaludku
je za křovím. Tím naznačuje závodníkům, že po dojezdu se
mají odebrat na toto místo a ne si ulevit mezi diváky.

HONZA PEKAŘ (řečený JEŇURA, HANÝZ, PEGI)
Patří k zakládajícím členům koloběžkových závodů. Po účasti v prvních několika ročnících
patřil společně s Honzou Dvořákem k hlavním organizátorům koloběžek. Sháněl sponzory,
tiskl plakáty a propozice, vyráběl medaile. Na dlouhá léta se pak stal moderátorem celého
závodu. V posledních letech se pět vrátil k závodění a závodí se svým synem. Je jediným
současným závodníkem, který může říci, že jel také první ročník.

ALIBABA AFRIKA
(alias VÁCLAV JEHNĚ)
Alibaba jezdí do Bechyně na koloběžkové
závody již deset let a z toho devětkrát stál na
stupních vítězů. Všem svým soupeřům
vzkazuje: „Jet za někým v háku a pak do
kopce přidat.“ To je jeho recept na vítězství.
Ale říká se mu to lehce. Celoročně totiž trénuje
na kole, hlavně jízdu do kopce směr Cunkov.
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Každoročně se vracejí. Všichni, kterým Koloběžková Grand Prix přirostla k srdci. Závod má stále své příznivce. Jeho
popularita roste, a tak se rozloučíme názorem jednoho z mnohých diváků: „Krevní skupina lidí, kteří sem jezdí, je v pod-
statě shodná. Jsou správně potrefení, je to na nich vidět na první pohled. Svoji radost dokáží rozdávat dalším lidem.
Takových by mělo být více. Myslím si, že jsem se během dneška stačil nakazit. Příští rok nebudu určitě chybět.“ A co vy?

Pár slov závěrem

Vzpomínáme 50 let bechyňských koloběžek. Na úplný závěr je třeba poděkovat všem, kteří pomohli zorganizovat  tuto
akci  a  podíleli se na  této vzpomínce.  Poděkování patří Pavlu Houdkovi, starostovi města Bechyně, za finanční pomoc,
Štěpánu Ondřichovi a Marii Jahnové z Kulturního střediska města Bechyně za pomoc při organizaci výstavy a přípravy
koloběžkového bulletinu, Janě Janáčkové a děvčatům z Městského muzea Bechyně za tiskové služby. Za
fotodokumentaci Martinu Okrouhlicovi, Pavlu Pazourkovi, Vendelínu Wágnerovi, Vlastě Pokorné, Josefu Šteflovi, Josefu
Kočárkovi mladšímu, Pepíku Veselému a Zdeňkovi Šindelářovi. Dušanu Tíkalovi za výrobu  výstavních panelů a Mileně
Borkové za pomoc při jejich realizaci. Jirkovi Benešovi za korekturu textu. Děkuji také Tomáši Vrchotovi ze Zbytku světa,
organizátorovi letošního jubilejního ročníku koloběžkového závodu, za spolupráci. Dále kamarádům ze zakládajícího
spolku Sláva nám Honzovi Valentovi, Jirkovi Bendovi, Václavu Vomáčkovi a Zdeňkovi Kalašovi.

      Děkuji. Děkuji. Děkuji...




