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Otmar Maleček 
 21. 6. 1967 † 23. 9. 1998
Po krátkém působení mezi orientačními běžci zakotvil Otmar už  deseti letech u cyklis-

tiky. Pod vedením prostějovských trenérů Josefa Wintra a Jana Krče mladšího pronikal 

do tajů závodnické taktiky. V tréninkovém středisku mládeže ho pak vedl trenér Jiří Král 

a Josef Kratina starší. V roce 1983, jako mladší dorostenec, se začal výrazněji prosazovat. 

Stal se mistrem republiky na silnici, druhé místo obsadil v časovce a na dráze byl třikrát 

třetí. Na základě těchto úspěchů se dostal do střediska vrcholového sportu. V roce 1984 

obsadil na Mistrovství světa juniorů ve Francii 4. místo ve stíhacím závodě družstev, 

v roce 1985 pak 8. místo v bodovacím závodě. Po přechodu do kategorie mužů se zařadil 

do reprezentačního výběru ČSSR.

Na světovém šampionátu ve Vídni 1987 zažil malou sportovní tragedii, kdy se mu po 

celosezónní dřině nepovedlo postoupit z rozjížďky. Když v roce 1988, pouhé čtyři dny 

před odjezdem na  Olympiádu, dostal dopis, že místo něj jede jiný závodník, tak se  mu 

zhroutil sportovní svět. Vše si ale vynahradil v roce 1989 na MS ve Francii, kde spolu se 

Soukupem, Buchtou a Baldriánem dojeli na 5. místě stíhací závod družstev.

Po třech letech v Dukle Praha se objevil ve Slušovicích, ale zdravotní problémy s kolenem 

mu nedovolily naplno trénovat ani závodit. Přesto ještě na konci roku 1991 vybojovali 

s  Buchtou Československý mistrovský titul v  bodovacím závodě dvojic. Koleno však 

zlobilo stále více a  proto musel z  vrcholového sportu odejít. Cyklistiku však neopustil 

a stal se trenérem SKC Prostějov. V roce 1996 se u něj začaly projevovat závažné zdra-

votní problémy, se kterými bojoval téměř dva roky, ale tentokrát svůj boj prohrál.

Partneři akce

Za FiNaNČNí PODPORy OlOMOuCKéhO KRaJe a MěSta PROStěJOV

POD ZáštitOu PRiMátORa StatutáRNíhO MěSta PROStěJOVa 

MgR. FRaNtišKa JuRy

Závody jsou součástí seriálu závodů Českého poháru na dráze škoda Cup

Výtěžek z dobrovolného vstupného a tomboly bude 

předán onkologickému oddělení FN Olomouc.
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Popis disciplín dráhové 
cyklistiky

Kvalifikace sprintu – 200 m s letmým startem

Závodník odstartuje k solo jízdě na 3 kola. Zpočátku vystoupá k hornímu okraji dráhy 

a  nabíra při něm rychlost. Při vjezdu do posledního okruhu ve kterém se měří čas, 

rozhodčí zazvoní a  jezdec využívá sjezdu z klopení k vyvinutí maximální rychlosti na 

závěrečných 200 m na kterých se mu měří čas. Osm nejrychlejších postupuje do sprin-

terské soutěže.

Sprint

Dva až čtyři jezdci společně vystartují k souboji na 3 kola. Závod je přehlídkou taktiky, 

využití soupeřových chyb, momentu překvapení, ale hlavně síly a rychlosti. Z kvalifikace 

postupuje osm nejlepších, a turnajovým způsobem se vykrystalizuje dvojice nejlepších, 

která se utká o vítězství ve finálových jízdách.

Keirin

V podstatě sprint v šesti až sedmi jezdcích na 6 kol, kterým na počátku závodu určuje 

tempo vodící motokolo – derna. Vodič dvě a půl kola před cílem odstupuje a závodníci se 

utkají o vítězství ve velice dramatickém spurtu.

Bodovací závod

Peloton jezdců vystartuje a každé sedmé kolo (v juniorských kategoriích jinak) se 

boduje –  první čtyři závodníci získavají 5-3-2-1 bod. Vjezd do bodovacího okruhu se 

oznamuje zvoněním. Zisk okruhu náskoku se rovná +20 bodů, ztráta okruhu -20 bodů. 

Zvítězí závodník s nejvyšším počtem bodů.

Madison – bodovací závod dvojic

Vystartují dvojice závodníkú, z nichž vždy jeden závodí a druhý odpočívá při horním 

okraji dráhy. V pravidelných intervalech se střídají náročným manévrem – v plné rych-

losti se „hodí“ za ruce. Každé dvacáté kolo se boduje, první čtyři závodníci na pásce 

berou první 5-3-2-1 bod. Vjezd do bodovacího okruhu se oznamuje zvoněním. Zisk 

okruhu náskoku je zde nad bodový zisk! to znamená že může zvítězit dvojice, která 

nemá ani bod, ale podařilo se dojet celý peloton o celé jedno kolo.

Mimořádné prémie

Diváci vypisují finanční prémie na určitý okruh, který určí rozhodčí a speaker oznámí 

závodníkům. Vítěz na pásce bere vše o dramatické sitouce není nouze proto neváhejte 

a kontaktujte nejbližšího pořadatele, věnujte finanční obnos a vyhlaste si svou prémii!

Vylučovací závod

Závodníci vystartují, start závodu se oznámí výstřelem, vjezd do vylučovacího okruhu 

je vždy oznámen zvoněním. Vyloučen ze závodu je vždy závodník, který je po zazvonění 

na posledním místě ve skupině. Vylučuje se tak dlouho až na dráze zůstanou poslední 

dva závoníci, kteří se utkají o první a druhé místo.

Scratch

Závodníci vystartují, start závodu se oznámí výstřelem, jedná se vlastně o hladký závod 

na určený počet kol. Vítězem závodu se stává závodník, který absolvuje plný počet kol 

a umístí se v posledním kole po zazvonění jako první na cílové pásce.

Omnium

Cyklistický víceboj skládající se ze scratch, tempo race (varianta bodovacího závodu), 

vylučovací závod, bodovací závod. Od roku 2014 je bodovací závod zařazen na závěr 

programu omnia a na startu bodovacího závodu mají závodníci bodové hendikepy. 

(20 bodů za vítězství v předchozích disciplínách, 19 za druhé místo atd.). Vítězem se 

stává závodník s největším počtem bodů po dojetí bodovacího závodu.
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Vítězové Memoriálu 
Otmara Malečka
 

1999 liška – Žabka

2000 homolka – Kaňkovský

2002 garber – Stocher

2003 lazar – Bláha

2004 Buráň – Kaňkovský

2005 Dostál – špička

2006 Kaňkovský

2007 Kaňkovský – lazar

2008 Kaňkovský – lazar

2009 Ciccone – Butazzoni

2010 Bláha – hochmann

2011 Kadlec – Kaňkovský

2012 Kadlec – Kaňkovský

2013 Kadlec – Kaňkovský

2014 Coledan – Buttazzoni

2015 Rugovac – Sisr

2016 Buttazzoni – Scartezziny

2017 Mastaller Stefan – Matzner Stefan

2018 Oliveira Rui – Oliveira ivo

2019 lasse Norman hansen – Niklas larsen

2020 hoppezak Vincent – heijnen Philip

2021 hoppezak Vincent – heijnen Philip

Podium vítězů Memoriálu Otmara Malečka 2021
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Naše hvězdy

Wojciech „Vojta“ Pszczolarski / Wrocław / od roku 2014 závodník našeho klubu 

2012: Mistr evropy u23 bodovací závod 

2015: Mistr evropy elite bodovací závod  

2017: 3. místo MS bodovací závod, 3. místo Me madison 

2018: Mistr evropy elite bodovací závod

Matyáš Koblížek 

2021: Mistr evropy juniorů eliminace 

2021: 3. místo MeJ Madison 

2021: MSJ 2. místo Madison 

2021: MSJ 3. místo eliminace 

2022: Mistr evropy Madison

Radovan Štec 

2021: Mistr světa v omniu 

2021: MSJ 2. bodovací závod 

2021: MSJ 2. Madison
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Grand Prix Tufo 
V.C. Olomouckého kraje 2022
 

INTeRNaTIONal TRaCK CyClING RaCe UCI Cl2

Organizer Prostejov – C 1885 spol. s r.o. 

Pořadatel  Prostějov – C 1885 spol. s r.o

Date  august 25 2022 

termín  25. srpna 2022

Place  Velodrome Prostějov, Kostelecká 49, 796 01 Prostějov 

Místo  Velodrom Prostějov, Kostelecká 49, 796 01 Prostějov

Race Director Mr Michal Mráček, phone: +420 775 656 960, mracek@skcprostejov.cz 

Ředitel závodu Michal Mráček, tel: +420 775 656 960, mracek@skcprostejov.cz

President of the Commissaires Panel tBC 

hlavní rozhodčí   

Categories Men: Junior, u23, elite 

  Women: Junior, u23, elite 

Kategorie Muži: muži u23, muži elite 

  Ženy: ženy u23, ženy elite

entry  until august 15, 2022, per email to: mracek.michal@tiscali.cz 

Přihlášky  do 15. 8. 2022, na email: mracek.michal@tiscali.cz 

licence control august 24 between 18:30 to 20:30, Velodrome Prostějov 

Prezentace 24. srpna od 18:30 do 20:30, Velodrom Prostějov

technical meeting in race office, august 25, 2022 at 10:00 

Porada ved. týmů v kanceláři závodu 25. srpna 2022 v 10:00 hod 

Specific regulation Race will be run according to the uCi regulations, uCi anti-doping 

  regulation and Czech cycling federation regulations 

ustanovení Závod bude probíhat dle pravidel uCi, antidopingových pravidel uCi 

  a pravidel ČSC.

anti-Doping Velodrome, Prostějov, Kostelecká ul. 49, 796 01 Prostějov 

anti-Doping Velodrom Prostějov, Kostelecká 49, 796 01 Prostějov

Showers  Velodrome, Prostějov, Kostelecká ul. 4468/9, 796 01 Prostějov 

Sprchy  Velodrom Prostějov, Kostelecká 49, 796 01 Prostějov

Medical care hospital Prostějov, Mathonova 291/1, tel.: +420 582 315 111 

Zdravotní zajištění Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1, tel.: +420 582 315 111

Doctor  Dr. Vladimír Macháček 

lékař závodu MuDr. Vladimír Macháček

Program I. část 12:00–16:00

Omnium Junioři i.+ii. 

Bodovací závod ženy elite finále  

Bodovací závod muži elite finále 

Keirin muži elite i. Kolo

Program I. část 12:00–15:30

Omnium ženy elite i.-ii. 

Omnium muži elite i.+ii. 

Scratch Junioři finále 

Keirin muži elite i. Kolo 

Vložené závody mládeže

Program I. část 11:30–15:30

Omnium Junioři i.-iii. 

Sprint muži elite Kvalifikace + i. Kolo 

Bodovací závod ženy elite finále 

Vložené závody mládeže

Program II. část 16:20–20:00

Scratch ženy elite finále 

Keirin Muži elite semifinále/finále 

Omnium Junioři iii.+iV finále 

Scratch muži elite finále 

Madison ženy elite finále 

Madison muži elite finále

Program II. část 15:30–19:30

Omnium ženy elite iii-iV. Finále 

Omnium muži elite iii.-iV. Finále 

Keirin muži elite semifinále/finále 

Vložené závody mládeže

Program II. část 15:30–20:30

Sprint muži elite semifinále/finále 

Sratch muži elite finále 

Omnium Junioři iV. Finále 

Madison ženy elite finále 

Madison muži elite finále 

Vložené závody mládeže

Grand Prix Tufo V.C. Olomouckého kraje 2022 

čtvrtek 25.8. 2022

23th Grand Prix Prostějov Memorial of Otmar Malecek 2022 

pátek 26.8. 2022

sobota 27.8. 2022

Program

10
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hospital  hospital Prostějov, Mathonova 291/1, tel.: +420 582 315 111 

Nemocnice Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1, tel.: +420 582 315 111

Disciplines Men elite/u23: Scratch, Points Race, Madison, Keirin 

  Men Junior: Omnium 

  Women elite/u23: Scratch, Points Race, Madison

Disciplíny  Muži elite+u23: scratch, bodovací závod, madison, keirin 

  Junioři: Omnium 

  Ženy elite/u23: scratch, bodovací závod, madison

award ceremony according to the program schedule 

Dekorace vítězů Dle časového rozpisu

Others  limit of riders on the track is 26 and of couples is 16. 

  the event organizer is not liable for any loss or damage to personal 

  property.the organizer reserves the right to change the program, 

  or cancel the race, in case of force majeure. 

Ostatní  limit jezdců na dráze je 26/dvojic 16. 

  Pořadatel akce neručí za ztrátu nebo poškození osobního majetku. 

  Pořadatel si vyhrazuje změnu programu, případně zrušení závodu 

  v případě zásahu vyšší moci.

23th Grand Prix Prostějov 
Memorial of Otmar Malecek 
2022
 

INTeRNaTIONal TRaCK CyClING RaCe UCI Cl2

Organizer Ricardo Racing team and SKC Prostějov z.s. 

Pořadatel  Ricardo Racing team a SKC Prostějov z.s.

Date  august 26 and 27, 2022 

termín  26. a 27. srpna 2022

Place  Velodrome Prostějov, Kostelecká 49, 796 01 Prostějov 

Místo  Velodrom Prostějov, Kostelecká 49, 796 01 Prostějov

Race Director Mr Michal Mráček, phone: +420 775 656 960, mracek@skcprostejov.cz 

Ředitel závodu Michal Mráček, tel: +420 775 656 960, mracek@skcprostejov.cz

President of the Commissaires Panel tBC 

hlavní rozhodčí

Categories Men: u23, elite, Junior, u17, u15+13 

  Women: u23, elite, Junior, u17, u15+13

Kategorie Muži: elite, u23, Junior, kadeti, žáci 

  Ženy: elite, u23, Juniorky, kadetky, žačky

entry  till 15  august, by email: mracek@skcprostejov.cz 

Přihlášky  do 15. 8. 2022, na email: mracek@skcprostejov.cz

Race office 25 august from 18:30 to 20:00, Velodrome, Prostějov 

Kancelář závodu 25. srpna od 18:30 do 20:00 hod. Velodrom Prostějov

Race numbers in the race office, 25 august 18:30 to 20:00 

Startovní čísla v kanceláři závodu 25. srpna 18:30 to 20:00

technical meeting in the race office, 26 august 9:30 

Porada vedoucích týmů v kanceláři závodu 26. srpna 9:30

Regulations Race will be run according to uCi regulations, uCi antidoping regulations 

  and Czech cycling federation regulations 

ustanovení Závod bude probíhat dle pravidel uCi, antidopingových pravidel uCi 

  a pravidel ČSC

Doping  Velodrome, Prostějov, Kostelecká Street 49, 796 01 Prostějov 

Doping  Velodrom Prostějov, Kostelecká 49, 796 01 Prostějov

Showers  Velodrome Prostějov, Kostelecká Street 49, 796 01 Prostějov 

Sprchy  Velodrom Prostějov, Kostelecká 49, 796 01 Prostějov
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Medical care hospital Prostějov 

Zdrav. zajištění Nemocnice Prostějov

Doctor  Dr. Vladimír Macháček

hospital  hospital Prostějov, Mathonova 291/1, tel.: +420 582 315 111 

Nemocnice Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1, tel.: +420 582 315 111

Disciplines Men elite+u23: omnium, points race, madison, sprint, keirin 

  Men Junior: omnium, madison, scratch 

  Women elite+u23: omnium, points race, Madison 

  youth categories u17, u15: omnium

Disciplíny  Muži elite+u23: omnium, bodovací závod, madison, sprint, keirin 

  Junioři: omnium, madison, scratch 

  Ženy elite+u23: omnium, bodovací závod, madison 

  Mládežnické kategorie kadeti, žáci: omniun 

award ceremony according to time schedule 

Dekorace vítězů dle časového rozpisu

Other   limit of riders on the track is 26 and of couples is 16. 

  the event organizer is not liable for any loss or damage to personal 

  property.the organizer reserves the right to change the program, 

  or cancel the race, in case of force majeure. 

Ostatní  limit jezdců na dráze je 26/dvojic 16. 

  Pořadatel akce neručí za ztrátu nebo poškození osobního majetku. 

  Pořadatel si vyhrazuje změnu programu, případně zrušení závodu 

  v případě zásahu vyšší moci.

Český svaz cyklistiky je organizace

zastřešující profesionální i amatérskou

cyklistiku v České republice a je to největší

cyklistická instance v ČR. Jedná se

o samostatnou nepolitickou organizaci/

spolek založený na principu dobrovolnosti

a demokratických zásadách. Patří mezi

nejstarší svazy u nás a zároveň je osmým

nejstarším svazem cyklistiky na světě.

Mezi hlavní činnosti Českého svazu

cyklistiky patří pořádání závodů, zajišťování

státní reprezentace, výchova a vzdělávání

dětí, mládeže i široké veřejnosti, komunikace

a spolupráce s národními i mezinárodními

cyklistickými organizacemi a kluby, správa

členů a prosazování zájmů cyklistiky

ve veřejném prostoru.

Detailnější informace
a seznam jednotlivých oddílů,

včetně kontaktních osob
a údajů, naleznete zde:

Cyklistika je
rozmanitý, atraktivní

sport, který může začít
dělat téměř kdokoliv,

v jakémkoliv věku,
pro zábavu, nebo

na výkonností
úrovni.

Prvním krokem
je přihlášení se do

cyklistického oddílu,
který vás dále povede
v tréninku a nabídne

vám potřebné
zázemí.

JAK ZAČÍT
S CYKLISTIKOU

?
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Zažijte kolonu na Béé jedna
Příběhy nestačí sledovat. Je třeba je zažít. Rozjeďte se vstříc těm nejpoutavějším v inovovaném 
provedení modelu KAROQ. S pohonem 4x4 poznáte dříve neviděná místa, s Matrix-LED předními 
světlomety zaručeně zazáříte a možná odhalíte i tajemství virtuálního pedálu nebo moderních 
jízdních asistentů. Rozšiřte si obzory a poznejte se osobně s naším novým SUV.

skoda-auto.cz

NOVÁ ŠKODA

CESTA K PŘÍBĚHŮM
KAROQ

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KAROQ: 4,7–8,0 l/100 km, 123,2–181,0 g/km
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