
 
Mistrovství ČR v cyklistice 2021 a veslování na trenažéru – Račice  
 

Po roční pauze způsobené pandemii covid-19 se v Račicích 15.-16. června 
uskutečnilo již 23. mistrovství České republiky v cyklistice intelektově 
znevýhodněných sportovců. Podruhé se v rámci těchto závodů uskutečnilo i MČR 
ve veslování na trenažérech. Organizačně je zajišťoval pro ČSMPS Sportovní klub 
Parta Litoměřicko, z.s. ve spolupráci s OŠMT Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
Závody se uskutečnily s finanční podporou, kterou zajistil Český svaz mentálně 
postižených sportovců, NSA v rámci programu Podpora SK/TJ ZPS 2021 a Ústecký 
kraj. 
K závodům nastoupilo celkem 74 závodníků v kategoriích žáci, žákyně, 
junioři+muži a juniorky+ženy. Je to méně než při předchozích ročnících, ale 
s ohledem na situaci si vážíme těch, co se rozhodli na závody přijet. Rozdělením 
byly jednotlivé kategorie určeny pro žáky základních škol praktických, odborných 
učilišť, základních škol speciálních a klienty ústavů sociální péče a další 
handicapované včetně autistů.  
Cyklistické závody byly zahájeny silničním závodem. Jelo se na rovinaté trati za 
slunečného počasí a vysokých teplotách. Z tohoto důvodu došlo po dohodě 
s trenéry k úpravám startu závodníků, kteří tak startovali všichni společně 
v intervalech mezi jednotlivými kategoriemi od 10 km po 35 km. Všechny závody 
odstartovala paní Ing. Jindra Zalabáková, členka Rady Ústeckého kraje. Druhý 
den se uskutečnilo slavnostní zahájení. Toho se zúčastnil pan senátor a zároveň 
starosta Města Litoměřice pan Mgr. Ladislav Chlupáč a Mgr. Tomáš Ryšánek – 
starosta Štětí. Zároveň byla přítomna paní Markéta Bašusová z Mondi Štětí. 
Tento podnik nám zajistil dobrovolníky, kteří kontrolovali na trati, zda někdo ze 
závodníků nemá zdravotní nebo technický problém. Následně se za pěkného 
počasí na pětikilometrovém okruhu s nulovým převýšením uskutečnila časovka 
jednotlivců na 5 km nebo 10 km (junioři+muži). Zde závodníci potvrdili ve většině 
případů svá umístění ze silničního závodu.  Závody řídili rozhodčí z Českého svazu 
cyklistiky. V průběhu nás navštívil i místopředseda OS ČUS Litoměřice pan Mgr. 
Jan Řebíček. 
Veslování na trenažérech, které nám bezplatně zapůjčil Český veslařský svaz,  
probíhalo v poklidné atmosféře, ale s kvalitními časy.     
Při slavnostním vyhlášení byly nejlepším kromě medailí a diplomů předány i 
věcné ceny. Tyto ceny předávala Mgr. Zdenka Vachková, předsedkyně Výboru 
pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Ústeckého kraje, Mgr. Bc. Tomáš Rieger, 
člen Rady Ústeckého kraje a Jakub Makovička, místopředseda Českého 
veslařského svazu. Přítomen byl i pan Ing. Michal Kurfirst, ředitel Labe arény. 
Všichni medailisté v jednotlivých závodech a kategoriích získali cyklistické 



vybavení nebo sportovní potřeby. Všechny tyto ceny byly zakoupeny z finančních 
prostředků z grantu Ústeckého kraje a firmy Rock Machine. Servis kol po dobu 
závodů zajistil p. Pěnka z Litoměřic. 
Během závodů nedošlo k žádným v úrazům, drobná poranění byla připravena 
ošetřit zdravotní sestra v přítomné sanitě. Poděkování patří  všem, kteří se na 
přípravě i realizaci závodů podíleli – členům SK Parta, pedagogům  speciálních 
škol ze Štětí a Roudnice nad Labem, studentům VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, stejně 
jako pracovníkům Labe arény Račice. Zde nacházíme výborné zázemí a velice 
hezký přístup k našim sportovcům. Reportáž ze závodů odvysílala i Regionální 
televize a na své stránky umístila průběh závodu i Labe aréna. 
Zajímavostí je, že zároveň probíhalo online mistrovství světa v cyklistice 
intelektově znevýhodněných sportovců, které bylo náhradou za zrušené MS, 
které jsme plánovali v Račicích uskutečnit a museli ho kvůli pandemii covid 19 
zrušit. Dobrovolníci z organizačního týmu (A. Mouková, K. Zingová a O. Slavík) 
přes webové rozhraní a aplikaci Strava zajistili, že závodníci z celého světa mohli 
poměřit své síly alespoň na dálku. Nejlepším zasíláme malou upomínku na tyto 
závody. 
 
                                                



 


